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حوار هادئ مسسع السأسستاذ 
عبد السلما ياسأين

الله- هداه– ياسأين السأتاذ مع هادئ حوار

أويضضس أبضضي الديضضب العلمضضة شضضيخنا فضضضيلة تقديم/ بقلم
المضضام جمعيضضة الله- رئيس حفظه– الحسني بوخبزة محمد
الحضضديث مضضادة فيضضه ومضضدرس الشضضاطبي القاسضضم أبضضي

والتفسير.

الرحيم الرحمن الله بسم

الكتاب يدي بين

ة السضلم، دخلضه أن منضذ المغرب كان ِنَحضل خصضبة ُترب ل
ّكضضر وقضضت وفضضي وطضضوائفهم، المبتدعة الخضضوارج قضضرن ذّر مب
ًا كان كما دولة به وأقاموا الّصفوية، الشضضيعية، للضضدعوة َمهد

وليبيا) إلى (تونس بأفريقية فانتشرت طلئعها، انبعثت منه
جضضوهر قائده يد على الفاطمي المعز وبنى مصر، دخلت أن

ًا ليكضضون الزأهضضر الجضضامع بهضضا وأّسس القاهرة، مدينة مركضضز
(تاَمْسضضنا)، فضضي الضضبرغواطيين نحلة استفحلت للدعوة. كما

ياسضضين. وفضضي بضضن اللضضه عبضضد عليها قضى أن إلى حولها وما
الصضضوفية، الحركضضة نشضضطت والموحضضدين المرابطيضضن أيضضام

والزهضضد العبضضادة فضضي والمبالغضضة الخلوة في نشاطها وتجلى
تحدث ومن الهزميريين، الخوين سيرة في كما والتقشف،

ّوفُّ)، فضضي النضضادلي عنهضضم (المقصضضد فضضي والبادسضضي (التشضض
فضضي تجضضد ولضضن الفقيضضر)، (أنضضس فضضي قنفضضذ وابن الشريف)،

ًا)، (إل هضؤلءا أخبضار ًا نضادر الفلسضفي، التصضوفُّ إلضى جنوحض
الزوايضضا، تكضضاثرت مريضضن بنضضي أيام وفي الشطحات، وادعاءا
ِولت الدعاوى، وتنامت ُدو ُتضض البلءا وعضضم وأنظضضام، مؤلفضضات و

والخمضضول، الراحضضة إلضضى النضضاس وأخلضضد بعدهم، فيمن وطم
عضضن العزاءا فيها يلتمسون والمنامات بالكرامات والشتغال

ومنضضذ أطرافضضه، مضضن ونقضه الضضوطن، علضضى العضضدو تكالب
ّلف سنوات الجامعة خريجي من مكناس، من الخوان أحد أ

ًا المنضضورة بالمدينضضة السضضلمية ًا كتابضض (الطضضرق عضضن ضضضخم
إذ مضضضمونه، مضضن أوسضضع عنضضوانه كضضان بضضالمغرب)، الصوفية
الطوائضضف أكضضبر أنهضضا بضضدعوى طوائضضف سضضت علضضى قصضضره

ًا، وأوسعها والتقصضضي البحضضث علضضى نفسضضه صضضبر ولو انتشار
ًا العشضضرات، عضضددها لبلضضغ الحفيضضظ عبضضد شضضيخنا بضضأن علمضض

بالمغرب الشاذلية فروع خصوص في ألف الفهري الفاسي
ًا فبلغت ًا عدد لشضضهر المعضضرب (الترجمضضان كتضضابه فضضي كبير
المضضضؤقت الفقيضضضه وذكضضضر بضضضالمغرب)، الشضضضاذلية فضضضروع

ًا المراكشضضية)، (الرحلضضة كتضضابه فضضي المسضضفيوي مضضن كضضثير
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أفضضرزأت القريضضب وبضضالمس بمراكضضش، الموجضضودة الطضضرق
واحضضدة كضضل امتضضازأت طريقضضتين بطنجضضة الدرقاويضضة الزاويضضة
ًا البضضاب دام ومضضا وطقضضوس، بضضدعاوى منهمضضا علضضى مفتوحضض

الشضضرعية، الحسضضبة غيبضضة في والدجاجلة للدعياءا مصراعيه
وبناءا طائفة، إنشاءا في الحق أراد من فلكل الديني والوازأع
منامضضات، وادعضضاءا الحضضال تصضضنع إل ذلضضك يكلفضضه ولضضن زأاوية،

والنعسساما     كثير     الدنيا     في     والغأبياء بكلمات، والشطح
بشضرق البوتشيشضية الطريقضة ظهضرت ... كمالكم     خلقها

عنها وانشق والحزن السهل فعم شرُرها وترامى المغرب،
بطريقضضة فضضانفرد ياسضضين السضضلم عبضضد الشضضيخ أقطابهضضا أحد

ًا إليه جذبت ول للجديضضد، بغريزتضضه المنضضدفع الشباب من آلف
الفكريضضة المضضذاهب علضضى بضضاطلعه معروفُّ والمرشد سيما

لفكضضاره الترويضضج فضضي جرأتضضه وفضضضل اللغات، بعض وإتقانه
النضضاس مضضن كثير عليه للرد تصدى وقد السياسية، ومواقفه

عضضن وانحرافضضه شضضذوذه عليضضه نضضاقمين جمضضاعته، مضضن حضضتى
)1(وآخر الكثيرة، مؤلفاته في بالباطل الحق وخلطه الجادة،

الصضضادع الصضضريح السضضتاذ ودعضضاويه أفكاره لنقد تصدى من
الممتضضع: (حضضوار كتابه في مسعود بن عمر عاصم أبو بالحق
فحمضضدّت قرأتضضه وقد ياسين)، السلم عبد الستاذ مع هادئ

مختلضضف فضضي الشضضيخ زألقضضات لمعظضضم وتقّصضضيه صضضراحته
عن الكشف في كذلك أجاد وقد والحديثة، القديمة مؤلفاته

العربضضي وابضن (البريضز)، كتضضاب فضي الضدباغ، ُتّرهضضات بعضضض
ً و(الفتوحات)، (الفصوص)، في الحاتمي وعضضن عنهمضضا ناقل

ّيه أبلغهضضا وقد للبقاعي، الغبي)، (تنبيه الضضدين شضضمس عصضضر
ابضضن ترجمضضة في المنبي (القول الحافل كتابه في السخاوي
ً مائة، من أكثر إلى العربي)، مائضضة مضضن أكضضثر لفتضضاوي نضضاقل
ًا وأربعين مضضن الصضضوفية ومشايخ الربعة المذاهب من عالم

تكفيره على كلها تدور العاشر القرن إلى العربي ابن عصر
التحقيضضق، رهضضن والكتضضاب كلمضضه، من الدليل مع تفسيقه أو

ًا يصدر ولعله وإليضضه أكضضثر، أو مجلضضدين في الله شاءا إن قريب
المغاربضة. معظضضم يجهلضضه الضضذي الموضضضوع هذا في المنتهى

الباب، هذا في رائد عاصم أبي الستاذ عمل فإن وبالجملة،
المصلحين، جهود في الله اللباب. بارك موضوعه من جامع

المبطليضضن، وانتحضضال الغضضالين، تحريضضف الضضدين، عضضن النافين
والسضضداد. وآخضضر التوفيضضق وإياهم وألهمنا الجاهلين، وتأويل

فضضي لي ُطبع شيخنا- فقد– أفكاره لنقد تصدى من آخر  ولست) (1
العضضدل حضضزب فضضي والجضضرام كتاب: (الجهضضل من الول الجزءا طنجة

المكرمضضة مكضضة فضضي الثضضاني والجضضزءا هض1413 سنة والحسان). في
العضضضدل لجماعضضضة السضضضلمي بعنضضضوان: (البضضضديل هضضضض1415 سضضضنة

. والحسان)
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علضضى وسلم الله وصلى العالمين، رب لله الحمد أن دعوانا
أجمعين. وصحبه وآله محمد نبينا

وكتبضضه هضضض1423 فاتضضح الحضضرام / محرم12 الربعاءا مساءا
الَحَسني. أويس أبو
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يجمضضع     أن     مسضضتنكر     للضضه     واحضضترام/ وليضضس     وتقضضدير     شضضكر
واحد     في     العالم

شضضيخنا لفضضضيلة والحضضترام والتقدير الشكر بجزيل أتقدم
مراجعضضة فضضي جهضضد من به تفضل لما بوخبزة محمد العلمة

بعضضض مضضن كضضثيرا اسضضتفدت وقضضد لضضه، والتقضضديم الكتاب هذا
وبضضه وعمضضره علمضضه في لنا وبارك خيرا الله جزاه ملحظاته

أزأكضضى وأختار أعتام أن لي وحق كرمه، بجميل عنقي طوق
فإليكها: صدري مكنون من له وأهديها والشكر، التحية

أويس أبي المين لبن
شكري

 

شعري من أعتامها وتحية
  

صادق وحب تقدير وسلم
 

في ما مكنون من أهديه
صدري

  

الفضائل في المقدم فهو
كلها

 

والخير للندى المرجى وهو
  

مضامير في المجلي وهو
الهدى

 

سماءا في يرقى كالنجم
الفكر

  

القريض له الديب وهو
مسلم

 

بشعره الفحول يحكي
والنثر

  

بثها علوم عن ربي فجزاه
 

أعلى ونال الجزاءا خير
2الجر

  

و(المجلضضى). هضضو و(أعتامهضضا)أي: أختارهضضا، الكامل، من والبيات  2
اليضضات فضضي المعضضاني وبضضاقي المقدمضضة، في ويأتي غيره يسبق الذي

مفهومة.
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الرحيم الرحمن الله بسم

بضالله ونعضوذ ونسضضتغفره، ونستعينه نحمده، لله الحمد إن
فل اللضضه يهضضده مضضن أعمالنضضا، سيئات ومن أنفسنا شرور من

اللضه إل إلضه ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل
ًا أن وأشهد له، شريك ل وحده صضضلى ورسضضوله عبده محمد

ّلضضَهتعالى: ( قال وسلم عليه الله ْا ال ُقضضو ّت ْا ا ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

ِلُموَن ُتم ّمْسضض َأن َو ِإلّ  ُتّن  َتُمو َولَ  ِه  ِت َقا ُت ّق  َهضضا). وقضضال: (َح ّي أ
َ َيضضا 

َق َلضض َوَخ ٍة  َد َواِحضض ْفضضٍس  ّن ُكم ّمضضن  َق َل ِذي َخ ّل ُكُم ا ّب ْا َر ُقو ّت ّناُس ا ال
ِذي ّل ّلَه ا ْا ال ُقو ّت َوا ِنَساءا  َو ًا  ِثير َك ِرَجالً  ُهَما  ْن َبّث ِم َو َها  ْوَج َها زَأ ْن ِم

ًا ِقيبضض ُكضضْم َر ْي َل َع َكاَن  ّلَه  ِإّن ال َلْرَحاَم  َوا ِه  ِب ُلوَن  ). وقضضال:َتَساءا
ًا( ِديد ْولً َسضض َقضض ُلوا  ُقو َو ّلَه  ُقوا ال ّت ُنوا ا ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ

َ ِلْح، َيا  ُيْصضض
َلُه َوَرُسضو ّلضَه  ْع ال ِطض ُي َوَمن  ُكْم  َب ُنو ُذ ُكْم  َل ِفْر  ْغ َي َو ُكْم  َل ْعَما َأ ُكْم  َل

ًا ِظيم َع ًا  ْوزأ َف َفازَأ  ْد  َق كتضضاب الحديث أصدق بعد: فإن ). أماَف
وسضلم، عليه الله صلى محمد هدي الهدي وخير تعالى، الله

ضضضللة، بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها المور وشر
الثانيضضة الرسضضالة هضضي بعضضد: فهضضذه النار. أما في ضللة وكل

الكضضرام- بعنضضوان للقراءا– نخرجها التي الرسائل من عشرة
بحضضوث الواقع). أو: (من فقه في للشباب توجيهية (رسائل
ًا والمحضضدثين الكبار العلماءا ًا). وكضضان قضضديم موضضضوع وحضضديث

البرلمضضان إلضضى للضضدخول السضضلم حكم بيان الولى الرسالة
التوحيد). معالم في السديد بعنوان: (القول

معلضضم؟). بضضدون عقيضضدتك تفهضضم بعنضضوان: (كيضضف والثانيضضة
المبتضضدع). المضضام خلضضف الصضضلة بعنضضوان: (حكضضم والثالثضضة

مؤلفه فمن طبعه اللجنة حرمت بعنوان: (كتاب والخامسة
مضضس بحضضوازأ الخضضائض بعنضضوان: (إعلم ولضضم؟). والسادسضضة

بعنضضوان: (إخبضضار والحضضائض) والسضضابعة للجنضضب المصضضحف
الرفضضق (جمعيضضة والرجضضاءا). أو التهجم أهل بمصرع الولياءا

صضضحيح مضضن بعنضضوان: (المختضضار بضضالطواغيت). والثامنضضة
مضضن حكضضم إلضضى السالك بعنوان: (إرشاد الذكار). والتاسعة

مالضضك). مضذهب في وسلم عليه الله صلى الله رسول سب
ً جهضضل أبضضو يصضضبح بعنضضوان: (عنضضدما والعاشرة ًا). بطل قوميضض
الصادق). وهذه الفجر بيان بعنوان: (كتاب عشرة والحادية
السضضلم عبضضد السضضتاذ مضضع هضضادئ بعنضضوان: (حضضوار الرسضضالة

ياسين، الستاذ مع الحوار في الشروع ياسين). هذا. وقبل
فضضي كلمضضة قلضضت كنت قد بأني البداية في لكم أقول أن أود

(حكضضم كتضضابي في اللهجة شديدة ياسين السلم عبد الشيخ
عنضضوان: (هضضل ). تحت170ص: المبتدع المام خلف الصلة
ًا الجنة؟ أهل من معاوية كتابه في جاءا ما على وكيف؟). رد
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أبا فيه: (أن زأعم ). حيث252ص: والديمقراطية (الشورى
سضضمية علضضى الجاهليضضة زأمضضن وقضضع كان معاوية، أَب سفيان،

ًا بها. وأن وزأنى معاويضضة الزنضضى. فاسضضتلحقه مضضن ابنضضه زأيضضاد
دعضضائم مضضن الكوفضضة. وكضضان ثضضم البصرة على وأّمره بنسبه،
من بعده). قلت: وهذه من الله عبيد ابنه هو الموية الدولة
رواه بمضضا معضضه فلنتعامل ياسين السلم عبد الستاذ جاهلية

ول أبيضضه بهضن فأعضضضوه الجاهليضضة بعضضزاءا تعضضزى أحمد: (مضضن
– الخوة أحد كناية... وزأعم ل صراحة له تكنوا). أي: قولوا

السضضتاذ: بضضض(أن مضضع يتعضضاطف اسضضمه- ممضضن لذكر داعي ول
اللضضه صضضلى اللضضه ورسضضول الفحضضش فيه لن يصح ل الحديث

أبيضضن أن فضضأحببت يقضضره، ول الفحضضش يقضضول ل وسضضلم عليه
مثضضل عن بكر لبي تقريره وأبين للقراءا، الحديث هذا درجة

عضضن طضضرق مضضن أحمضضد المضضام فضضأقول: روى السضضلوب هذا
َتّي بن الحسن قضضال: (رأيضضت أنه فذكر السعدي ضمرة بن ُع

ً َبّي عند تعّزى رجل ّنه ولم بأبيه افتخر الجاهلية بعزاءا ُأ ثم يك
ل إنضضي أنفسضضكم فضضي الضضذين أرى قضضد إنضضي لهضضم: أمضضا قضضال

وسلم، عليه الله صلى الله رسول سمعت ذلك إل أستطيع
ّنوا). وفضضي ول فأِعّضوه الجاهلية بعزاءا تعزى يقول: (من تك
ً رواية: (أن ّنضضه ولضضم فأعّضضضه الجاهليضضة بعزاءا اعتزى رجل ِك ي

فضضي الضضذين أرى قضضد للقضضوم: إنضضي فقضضال إليضضه، القوم فنظر
اللضه رسضول إن هضضذا أقضول أن إل أسضتطع لضم إني أنفسكم

بعضضزاءا يعضضّزي مضضن سضضمعتم إذا أمرنضضا وسلم عليه الله صلى
روايضضة: (فقضضالوا: مضضا  وفضضي)3(تكنضضوا) ول فأِعّضضضوه الجاهلية

ًا، كنَت مضضن لنضضا أمضضر  وهضضذا)4(بضضذلك) أِمْرنضضا قال: إنما فّحاش
يستسضيغه ل قضد تعضضبير الله): (هضذا (رحمه اللباني الشيخ  قال) (3

ًا ورسوله بالله يؤمن كان من ولكن الناس، من كثير أن وعضضرفُّ حق
سضضيكون حينئذ وسلم، عليه الله صلى الرسول به نطق الحديث هذا
ًا الشدة أن الدلة جملة من الحديث هذا عيضضن هضضي محلهضضا في أحيان

. الحكمة)
). و(20284/20285/20271( النصار مسند في أحمد  رواه) (4

(الكبير). وسضضكت في (الدب). والطبراني في والبخاري )،5/136
شضضاكر، أحمضضد ). وصضضححه2/471(الضضزاد) ( فضضي كمضضا القيم ابن عنه

حضضديث ). مضضن13/120السنة) ( (شرح في والرناؤوطي واللباني،
)5/136( في أو )،5/133( أحمد عند آخر طريق وله كعب، بن أبي

صضضحيح. ). بإسضضناد540والليلضضة) (ص: اليضضوم (عمضضل فضضي والنسضضائي
اللضضه، عبضضد شضضيخنا وأخضضوه الصضضديق، بضضن وأحمد العظمي، وصححه
كضضثير. فالحضضديث وغيرهم الثيوبي، علي بن محمد المحدث وشيخنا
للبغضضوي): (وأخرجضضه السنة (شرح محققا فيه. قال مطعن ل صحيح
)،946/و936المفضضرد) ( (الدب فضضي والبخضضاري )،5/136 أحمضضد

والجهاد التوحيد منبر
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دعوى دعا من فكل القيامة يوم إلى الله رسول الجاهليضة ب
راوي ُأبضضي امتثضضل النبضضوي. وقضضد السضضلوب هضضذا بمثل يقابل

بعضضزاءا يعضضزي مضضن سضضمع عنضضدما النبضضوي، المر لهذا الحديث
اللضضه- فضضي رحمضضه– اللباني الشيخ (فأعضه). قال الجاهلية

الراشضضد الخليفضضة الحضضديث بهضضذا عمضضل : (وقد)5((الصحيحة)
بالقبائضضل اعضضتز فقال: مضضن عنه الله رضي الخطاب بن عمر

شضضرح فضضي البغضضوي المضضام  قضضال)6(فأمصضضوه) أو فأعضضضوه،
َكره. قلت: يريضضد قوله: بهن أبي حديث َذ يقضضول أبيه: يعني: 

ًا الشضضنيع اللفظ هذا بمثل يجاهره أبيك، بأير له: اعضض رد
 وقضضد)7(بهضضم) والفتخضضار قضضبيلته إلضضى النتماءا من به أتى لما

قضضال عباس، ابن المة هذه حبر الشنيع اللفظ هذا استعمل
سضضليمان يضضدل الهدهضضد قضضال: (كضضان عبضضاس ابن عن عكرمة

والهدهضضد ذاك لضضه: كيضضف فقلضضت عكرمضضة الماءا). قضضال على
أبيك، بهن الله فقال: (أعضك التراب؟ عليه الفخ له ينصب

القيضضم ابن ذكر  وقد)8(البصر) ذهب القضاءا جاءا إذا يكن ألم
بعزائهضضم: كالضضدعاءا     والتعضضزي     الجاهليضضة،     بدعوى     الدعاءاأن: (
التعصضضب     ومثلضضه     وللنسضضاب،     لهضضا     والعصضضبية     القبائضضل     إلضضى

صضضحيح، وإسضضناده ثقات، ): رجاله1/27/2(الكبير) ( في والطبراني
)،5/133( أحمضضد المضضام بضضن اللضضه عبضضد عنضضد ُأبي عن آخر إسناد وله

ًا). قضضال صحيح وإسناده كتضضاب هضضامش فضضي العضضدوي مصضضطفى أيض
منضضه، الجماع وأداة الرجل عضو ). والهن: هو2/28الخلق) ( (فقه

ما قلت: والهن أبيك. اهض هن له: عضّن فأعضوه: أي: قولوا ومعنى
ًا به التصريح يستقبح ًا مطلق عضضن قال: (وقيل حيث هشام لبن خلف

بضضذكر ول المضضرأة، بفضضرج يختص ل الهن أن خاصة). والصحيح الفرج
ًا عليهما يطلق بل الرجل . مع

). قضضال269بعضضدها/ رقضضم:  / ومضضا1/537انظر: (الصضضحيحة). () (5
)،936المفضضضرد) ( (الدب فضضضي البخضضضاري اللبضضضاني: (رواه الشضضضيخ

)،2-1/36/1( الكضضبرى) لضضه (السضضنن (السضضير) مضضن فضضي والنسضضائي
الحديث) (ق (غريب في عبيد وأبو )،5/136(المسند) ( في وأحمد
بضضن والهيثضضم )،3/1(الفوائضضد) (ق فضضي مخلضضد وابن )،53/1و22/2
الكضضبير) (المعجم في والطبراني )،187/1(مسنده) (ق في كليب

والضضضياءا )،4/99/2السضضنة) ( (شضضرح فضضي ) والبغضضوي27/2(ق
. )1/407المختارة) ( (الحاديث في المقدسي

).3/235/2الكضضبير) ( (الجضضامع فضضي كمضضا شضضيبة أبضضي ابضضن  رواه) (6
. )1/539انظر: (الصحيحة) (ق/

. ). للبغوي13/121السنة) (  انظر: (شرح) (7
/ رقضم:4/671صحيح: (السضنة) ( بإسناد الللكائي المام  رواه) (8

1228( .

والجهاد التوحيد منبر
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بعض     على     بعضها     وتفضيل     والمشايخ،     والطرائق،     للمذهب،
ًا     وكضضونه     والعصبية،     بالهوى ذلضضك،     إلضضى     فيضضدعو     إليضضه،     منتسضضب
مضضن     هضضذا     كضضل     بضضه،     الناس     ويزن     عليه،     ويعادي     عليه،     ويوالي
تفضاخر اللبضضاني: (أي: مضن الشضضيخ  قضضالالجاهليضة).     دعضوى

فضضي وقضضاموا الشضضرك فضضي كضضانوا الضضذين الجاهليضضة في بآبائه
هو كله). يعني: العضو. وهذا له: (تعب قولوا فهذا الشرك،

حضضديث فضضي اللطيفضضة العبضضارة بهضضذه عنضضه المكنضضى الهضضن
قبيضضح اللئضضام الباقر: (سلح علي بن محمد  قال)9(الرسول)

الخأ هضضذا أيضضن  ثضضم)10((الحليضضة) في نعيم أبو الكلم). أخرجه
عضضروة، مضضع بكر أبي قصة من السلوب هذا على المعترض

أبا له: يا يقل ولم يسمع وسلم عليه الله صلى الله ورسول
قضضال: عضضروة أن وفيهضضا طويلضضة الكلم؟. والقصة هذا ما بكر

ًا لرى وإني وجوها لرى (والله ًا النضضاس  من)11(أشواب خليقضض
ببظضضر الصديق: امصص بكر أبو له فقال ويدعوك يفّروا أن

قضضول معنى أخي تفهم  وهل)12(وندعه) عنه نفّر أنحن اللت
هضضذا قضضال بكضضر اللت). أم؟. (وأبضضو بظضضر بكر: (امُصص أبي

مل، وعلضضى وسضضلم، عليه الله صلى النبي حضرة في الكلم
القصضضة وروى عليضضه، وسضضلم عليه الله صلى النبي ينكر فلم
مصضضنفاتهم  في)13(المصنفات أصحاب وأخرجها ثقات، أئمة
بشضضيءا، يتعقبوهضضا أن لهم كان وما بشيءا، عليها يعلقوا ولم

(رحمضضه اللبضضاني الشضضيخ ). وفتضضاوى2/471( المعضضاد  انظر: زأاد) (9
. )134الله). (ص:

. )6/272المنثور) (  انظر: (الدر) (10
ًا) بتقضضديم5/689(الفتح) ( في الحافظ  قال) (11 ): (قوله: (أشضضواب

ووقضع المشضارق، صضاحب اقتصضر وعليها للكثر الواو على المعجمة
ًا) بتقديم الكشميهني عن ذر لبي والشواب: الخلطا الواو، (أوشاب
أخضضض فالوباش السفلة، من الخلطا والوباش:!؟ شتى، أنواع من
. الشواب) من

رقضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضم: ( أحمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضد  رواه) (12
كتضضاب فضضي ) والبخاري18152/18151/18160/18162/18166

– 2731/2732التاليضضة: ( الرقام في والمغازأي، والحج، الشروطا،
/ أطرافه1694/1995/ رقم: 362/ 4/ و706 / إلى5/675 الفتح

/ رقضضضضضضضضضضضضضضضم:8/213/224/225/و5/654/675 فضضضضضضضضضضضضضضضي
مضضن مواضضضع فضضي داود ). وأبضضو2711/2732/4157/4179/4180

.)1754/2693/2765/رقضضم: 2/78/413/414/442/443( سننه
 و1150الشضضرافُّ:  / -تحفضضة5/3/175(ج سضضننه فضضي والنسضضائي

11270.( 
. بعدها ). وما5/675 الفتح في كما– 4/197( البخاري  انظر) (13

والجهاد التوحيد منبر
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الكلم هضضذا يضضورد لم البخاري يقول: (ليت أن أحد اجترأ وما
ف بشضيءا). أو والعقيدة الدين يخدم ل الذي أبضي قضول يص
(الفتضضح). فضضي فضضي الحضضافظ قال بل والبذاءاة، بالفحش بكر

ألف أبضي لقضول شرحه وصضل بكضر: (وقضوله: امصضص): (ب
الضضتين ابضضن وحكضضى المر، بصيغة مفتوحة الولى ومهملتين،

والبظضضر وخطأهضضا، الولضضى الصضضاد ضضضم القابسضضي رواية عن
الختضضان بعد تبقى المعجمة: (قطعة وسكون الموحدة بفتح
كضضانت الضضتي الصضضنام أحضضد اسضضم واللت المضضرأة، فضضرج فضضي

بضضذلك الشضضتم العضضرب عادة وكانت يعبدونها، وثقيف قريش
عضضروة سضضب فضضي المبالغضضة بكضضر أبضضو فضضأراد الم، بلفظ لكن

أغضضضبه ما ذلك على وحمله أمه، مقام يعبد كان من بإقامة
النطسسق     جسسواز     وفيه ،الفرار إلى المسلمين نسبة من به

مضضا منضضه بضضدا من زأجر   لرادة     اللفاظ     من     يستبشع     بما
رواه ممضضا المعضضترض الخأ هضضذا  وأيضضن)14(ذلضضك) بضضه يسضضتحق
قضضال: عنهمضضا اللضضه رضضضي عباس ابن حديث  من)15(البخاري

قضضال وسضضلم، عليضضه اللضضه صلى النبي مالك بن ماِعز أتى لما
ْلت له: (لعلك ّب اللضضه رسول يا قال: ل نظرت أو غمْزت أو ق

َنها؟ ْك ِن ِني). أظنك ل قال: أ ْك اللضضه صضضلى قضضوله معنى تفهم ي
ًا عليضضه الكلمضضات تسضضتعمل وسضضلم: (أنكنهضضا). أم؟. (وأحيانضض

ل وبقضدرها تتعضداه ل محلهضا فضي ولكنهضا اللذعضة، الشديدة
مضن المغضازأي كتضاب فضضي جضاءا مضا ذلضضك  ومضن)16(تتجضاوزأه)

ِسضضباغ خرج للقتال اصطفوا أن البخاري). (... فلما (صحيح
المطلضضب عبد بن حمزة إليه فخرج قال مبارزأ من هل فقال
َعة أنمار أّم ابن يا سباغ يا فقال ّط َق ُطور)     ُم ُب  أقول: ول)17(ال

. )5/689 انظر: (الفتح) () (14
يقضضول - بضضاب: هضضل28 الحدود، - كتاب85( في البخاري  رواه) (15

داود، وأبضضو )،6824رقضضم: غمضضزت؟ أو لمسضضت للمقر: لعلك المام
): (قوله: أنكنها)14/98(الفتح) ( في الحافظ وغيرهم. قال وأحمد
ْكضِن ولضم المضذكورة بالكلمضة يكني) أي: تلفظ (ل والكافُّ)، بالنون ي

. آخر) بلفظ عنها
. )2/28الخلق) ( (فقه  انظر: كتاب) (16
بن حمزة - باب: قتل24 المغازأي– 63( في البخاري  أخرجه) (17

بعضضدها). / ومضضا8/114/115 الفتضضح– 4072(رقضضم:  المطلضضب عبضضد
). والطضبري3/241النبوة): ( (دلئل في ) والبيهقي3/501( وأحمد

ًا: ( في (الحسضضان/ في حبان ) وابن2/516/517(تاريخه). مختصر
(أسباب في ). والواحدي1314برقم: ( ). والطيالسي7017رقم: 

): (قضضوله:8/118(الفتضضح) ( فضضي الحضضافظ ). قال239النزول) (ص:
وهسسي:     بظسسر،     جمسسع     المعجمسسة     البظسسور). بالظسساء     مقطعسسة

ابسسن     قسال     الختان،     عند     المرأة     فرج     من     تقطع     التي     اللحمة

والجهاد التوحيد منبر
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يقضضرأ أن قبضضل الكلم هضضذا يرى وهو علينا القارىءا يستعجلن
الصضضوفية ضضضلل مضضن ياسين السلم عبد الستاذ سطره ما

بحسضضن لنضضا فليضضدع ذكرنضضا كمضضا المضضر وجضضد كتبضضه. فضضإن فضضي
فضضإني قلنضضا مضضا كتبضضه فضضي يجضضد لضضم وإذا والمغفضضرة، الخاتمة
شاءا من ذلك بعد بسهمه وليرمنا يقول، ما كل في أسامحه

غيضضر كضضان وإن شضضاءا، وأنضضى شاءا، وكيف شاءا، متى شاءا كما
مضضن أتمنضضى وإني هذا، راميه؟ كبد إلى السهم أرد فإني هذا

كنضضت الضضذي التجاه هذا على الحكم في يتسرعوا أل إخواننا
كتبه، في ياسين الستاذ سطره ما يقرأوا أن بعد إل اتجهته
ًا أشدهم أن وأظن ًا أكضضثرهم سيكون علي إنكار لمضضا حماسضض

عربضضي، ابضضن عضضن ودفضضاعه كتبضضه قضضرأ إن بضضل إليضضه، ذهبضضت
محمضضود، الحليضضم وعبضضد والضضدباغ، التجضضاني، وأحمد والحلج،
ًا حقضضه فضضي سيصضضدر كضضثير. وبمضضا وغيرهم ًا، حكمضض ول غليظضض

فهضضذا حال كل وعلى كبير، الله فضل ولكن العصمة، أدعي
وهضضذا عليه، الجابة عن السكوت بالمكان يعد لم الموضوع
ًا أكضضون أن وأرجضضو فيضضه، اجتهضضادي الجتهضضاد هضضذا فضضي مصضضيب

بعد ولكن فيه يناقشني أن آخر ورأي عنده من لكل وأتمنى
داخضضل البضضاب خلضضف يتكلم وأل ياسين، الستاذ كتب يقرأ أن

يريضضد علميضضة شضضجاعة لضضه كضضانت مضضن بضل كالمرأة، الجدران
ًا للمة ل هضضؤلءا أن أعلم كنت وإن لينصحني، فليتفضل خير

التمثيليضضة وفضضي والدربوكضضة الطبضضل مضضع إل الكلم يحسضضنون
ًا، تسضضتغرق التي البدعية الرباطات وفي الهزلية، أو أسضضبوع

هضضذه أسسضضتم أن منضضذ كضضونتم مضضاذا عليكضضم بالله أسبوعين،
اللهضضم العلمضضاءا؟ وهضضل ل، اللهم الدعاة؟ كونتم هل الجماع؟

ل،  اللهم)18(المجاهدين؟ وهل ل، اللهم الموحدين؟ وهل ل،
الشضضباب مضضن فرقة كونتم نعم ل، اللهم القرآن؟ حفظة هل

الهزلضضي التمثيل على التدريب مهمتهم الجميلت والشابات
رءاوسضضهم لضضووا منكضضر عليهضضم أنكضضر فضضإذا المعازأفُّ، وضرب
سضضلفي عليهضضم والمنكضضر مسضضتكبرون، وهم يصدون ورأيتهم
السياسضضة، يعضضرفُّ ول واقعضضه، يعضضايش ل الفكضضر متحجضضر
جلد، تيمي المخابرات، من مصنوع التهامات، من عشرات

العضضالمين يحضضترم ل والصضضالحين، الوليضضاءا يكضضره تكفيضضري،
للسضضلم فراءاته رسوله، قال الله قال إل يعرفُّ ل للسلم،

ً المتشددة الوهابية للطريقة ضال ابن شاذة، فهم في أصل
المرشضضد يضضدي بين يتربع أن ينبغي النبوية، والسيرة القرآن

والعضضرب اهضضض النسسساء     تختسسن     بمكسسة     ختانة     أمه     إسأحاق: كانت
. الذم معرض في اللفظ هذا تطلق

كتضضابي إلضضى فليرجع المجاهدين في رأيهم يعرفُّ أن أراد  ومن) (18
ً جهل أبو يصبح (عندما ًا) (ص:  بطل ). الطبعضضة13/14/15/16قومي
. الثانية

والجهاد التوحيد منبر
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وذهنيتضضه الشضضاذ، والتضضدين المرضضضي، التضضدين لضضه ليضضتربى،
الفهضضم، مسضضتوى علضضى الدين في شذوذ له شاذة، ونفسيته

يعضضذر ل الفكر، في بالعاقة مصاب التنزيل، مستوى وعلى
ًا بالماضي يحتمي بالضريح، يتمسح من الواقضضع، مضضن هروبضض

والجزائضضر والصضضبيان النسضضاءا ويقتضضل والعنضضف، الفتضضن يضضثير
ولضضه متحجضضرة، وعقليتضضه المضضة، يضلل شاهدة، وأفغانستان

فضضي سضضطحية ولضه النضضص، حرفيضضة علضى يتحجضر نصي عقل
والحبضضل طويلة أصيلة. واللئحة غير نمطية وعقليته الفهم،

الشخصضضية (المصضضالح لن ذلضضك، تقتضضضي جرار. والمصلحة
نخبة مع فعلوا كما– الشرعية المصالح على مقدمة عندهم

)19(الطالبان) الله- ومع حفظه– لدن بن أسامة المجاهدين

العضدل لجماعضة السضلمي كتابي: (البضديل في  انظر: الزيادة) (19
جهضضل أبضضو يصبح بعدها. وكتابي: (عندما ). وما2/288والحسان). (

ً ًا) (ص: بطل الضضذي السباني الصحفي الحوار ). وإليكم13/14قومي
(العضضدل المغربيضضة السضضلمية الحركضضة ناطقضضة ياسين نادية مع أجري

كضضبير: (البضضايس) عنضضوان الصضضحيفة صضضفحة رأس والحسان). وفضضي
للسألما).     السعوي     المنظور     عن     الزائغ     البن     هو     لدن     بن(

سضضنة منضضذ تخلضضى  سنة73 ياسين السلم عبد الشيخ أبوهاتقديم: 
واسضضتقبال والقضضراءاة الصضضلة إلضضى ليتفضضرغ الصضضحفية اللقضضاءاات عضن

عهضضد مضضن اعتقضضاله فضضترة خلل يتمكن لم من مع المسلمين الخوان
ًا الكضضثر والحسضضان العضضدل مؤسضضس الثضضاني     الحسن بيضضن مضضن تضضأثير

مدة منذ التي  سنة42 ياسين نادية ابنته تعوضه السلمية الحركات
ن الحكومضة مضن المسموح التنظيم لهذا الرسمية الناطقة دون ولك
مضضن امضضرأة الشضضابة. وأول الصيدلية قصير السعدية بجنبها ترخيص،

تعضضد الضضتي للحركضضة السياسضضية الدائرة في اختيارهم تم  رجال8 بين
11 أحداث من إرهاصاتك هي والحسان. س: ما العدل حزب بذرة

الحسضضاس أخرى جهة تحفظ. ومن دون تنديد جهة ج: من سبتمبر؟
 مليضضون300 ولغلبيضضة لنضضا بالنسبة اتجاهنا، العمل أساءا لدن بن بأن

ضضضربة إنهضضا بنا، ُيضر وقع ما فإن المعتدل السلم تتبنى التي مسلم
بسسن     وبيسسن     بيننسسا     علقة     يخلق     أن     سأيحاول الغرب لن مؤلمة،
أو     أمريكسسا     ينتقسسد     أن     أحسسد     حسساول     إذا     وأنسسه     وخاصسسة     لدن،

مسضضلم لدن بضضن  س: ولكضضنلدن.     ببسن     إليسسه     سأيشار     حلفاءها
كيف -انظروا كذلك، المسيحي فرانكو متطرفُّ؟. ج: وكذلك صلب

لدن بضضن– فرانكضضو نصضضراني بكلضضب عصرنا في مجاهد أفضل قارنت
خسسان     لقد للسلم، السعودي المنظور عن الزائغ الضال البن وهو

فسسي     توجد     محدودة     قراءته     عدائية،     هي     والوهابية     ضميره،
رسضضالته– السأسسلمية.     للرسأسسالة     لمنضورنا     المعاكس     أقصى

بيضضن مضضا فشضضتان والرقضضص الدربوكضضة ورسضضالتكم الكفضضار جهضضاد هضضو

والجهاد التوحيد منبر
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طريضضق عضضن التنفيضضر فضضي الخوالضضف هضضؤلءا انشضضغل فقضضد
خضضوارج. وهابيضضة أنهم بحجة المجاهدين، وسبيل الموحدين،

مضضع أترككضضم  والن)20(مضضن؟!!!! علضضى خرجوا شعري فليت
حزب مؤسس ياسين السلم عبد الستاذ مع الهادئ الحوار
والحسان). (العدل

ل     القسسط     وهل     العالم؟     في     يتصرف     القطب     (هل
الدباغ)     بإذن     إل     الفأر     يأكل

العنف؟. ج: بالتأكيضضد على يحرضون ل س: السعوديون– الرسالتين
تبنضضاه تحليضضل للكتضضاب، متطرفة بتفسيرات يقومون أنهم أكرر ولكن

أجضضل مضضن عملضضوا الضضذين سضضعود). وأتبضضاعه (ابضضن المملكضضة مؤسضضس
السسذاتيون     المسسدمرون     هم     والمتطرفونالملكية.  هاته ترسيخ
والسضضلم: الصضضلة عليه الرسول قال وكما لدن     بن     خلقوا     الذين

تكذبين كذابة أنك بالله وأقسم– الخاسأرون)     هم     المتطرفون(
تنفضضع هنضضا والضضذكرى وأذكرِك وسلم عليه الله صلى الله رسول على

فضضي بمقعضضد بشضضرِك وسلم عليه الله صلى الله رسول الكذابين: أن
أيضضن لنضضا تضضذكري أن حبوتك ويحل لعابك يسيل وهذا وأتحداك جهنم،
المملضضوءاة أبيضضك كتضضب فضضي هضضل المريكضضي؟ الحضضديث هضضذا قضضرأت

عنكضضم لترضضضى السياسة حديث هذا أم والخزعبلت؟ بالموضوعات
هضضو بضضوش اللعيضضن أمريكضضا رسضضول تقصدين كنت إذا اللعينة؟ أمريكا
– هضضذا يقضضل فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول أما فنعم، القائل
للمريكان! ج: حلفاءا كذلك هم لسانِك)- س: السعوديون الله قطع

المتحدة الوليات بحماية تحضى النزولية الملكية إن أحسن، لنقول
الحضضائط للسضضلم، تطبيقهضضا طريقضضة النظمضضة هضضاته فضضي تضضرى الضضتي

ل البضضترول، مضضن البعضضض تزويضضدها وكضضذلك الشضضيوعية، مضضن الضضواقي
وقضضع. وللغضضرب ما ينتظرون يكونوا لم حلفاؤها ول المتجدة الوليات

ل للسضضلم، السعوديين وقع. س: قراءاة فيما المسؤولية يتحمل أن
هكضضذا! يجضضب الحالضضة القصور. ج: هي أسوار وراءا يقع ما مع تتوافق

ع     يتناقض للسلم تحليلها التي الوهابية، بين التفريق ،مبادئنسا     م
يحمضل لضم فإنه لدن، ابن لثورة الحافز هو المرتشي. وهذا والنظام
الحكضضام نفاق وجه في كذلك ولكن المريكان وجه في فقط السلح

مضضن الكثير إحساس مع تتناغم لدن ابن رسالة السعوديين. س: إن
أسضضبابه بطضل، هضضو لدن بضن الشضارع، لنسضان العضرب. ج: بالنسضبة

والعراقضضي، الشضضعبين: الفلسضضطيني، قمضضع فهضضي الشضضارع، يتفهمهضضا
المتحضضدة المضضم تسضضخير العضضالمي، القتصضضاد علضضى أمريكضضا هيمنضضة

ميليشضضيات هنضضاك تكضضون أن بضضد فل الوضضضاع هضضاته وأمام لمصالحها،

والجهاد التوحيد منبر
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السضضلم عبضد السضضتاذ أن الحمضاس أهضضل مضن كضثير يظضن
ًا ُظلم ياسين ًا ظلم ُكتاب، قبل من فاحش ينسضضبون وأنهضضم ال

الركضضب وأن واحضضد، وشل من ينهلون وأنهم يقل، لم ما إليه
ًا، البضضدءا به ضجت قضضاله مضضا لهضضم أبيضضن أن أحببضضت لضضذا مرتفضض
الضضضلل  مضضن)22(كتبضضه  فضضي)21(ياسضضين السضضلم عبضضد الستاذ

الحكضضم نضضترك ثضضم الملحضضدين عضضن دفاعه ونسجل الصوفي،
والسضضتاذ كفضضة، فضضي السضضلم يجعلوا أن بعد الكرام، للقراءا

السضضتاذ مضضع المحضضاورة فلنبضضدأ كفضضة في ياسين السلم عبد
مله( الضضدباغ عنه: إن قال (البريز). الذي كتاب عن ياسين

ع حمضراءا أو خضراءا لح ترف ي الس ن وليضس أمريكضا وجضه ف لدن ب
أفغانسضضتان. علضضى الهجوم وهو آخر، دافع ينضافُّ وحده. س: والن

بضضن اصضضطياد يريضضدون الحقيقضضة فضضي كضضانوا فإن جبناءا، ج: المريكان
البلد. دمار بذلك ويتجنبون البر إلى النزول إل قواتها على فما لدن

الوهابيسة     بيسن     الفرق السضضطور مضضن قليضضل فضضي لنضضا س: اشضضرح
الجضضواب هضضو ج:القضضرآن تعتقسسدونه؟     أنتسسم     السسذين     والسأسسلما

علضضى الضضرد يريضضد عنضضدما النسضضان يطرحهضضا الضضتي للسضضئلة الروحاني
مضضا وهضضذا الضضدقيق للتحليضضل إخضضضاعها يوميضضة. يجضضب ملموسة أشياءا
مدرسضضة أسضضس المغضضرب فضضي واللضضه- والضضذي كضضذبت– نحضضن نفعلضضه

السسديني     تاريخنسسا     تقسسرأ     التي– لصبت للتضليل قلت للتفكير- لو
–     اللسسه     رسأسسول     أصسسحاب     في     طعن     ثم     انتقادية- ومن     بعين

بسسالجزء     الصسسوفية     فيسسه     تحضسسى     والسسذي     مجزء     دين     السألما
النسسسان     علقسسة     في     الصحيحة     والطريقة     للحقيقة     الكبر

لعاقسسة     الفعالسسة     بالمشسساركة     نحسسن،     نوجسسد     فهناك     بخالقه،
العضضالم فضضي أقليضضة هضضم الصضضوفي، التجضضاه  موروثضضو س:  انتشاره.

ّكر ًا السضضلمي. ج: أتضضذ الكتضضب بعضضض لشضضتري مكتبضضة قصضضدت يومضض
ًا هناك أن الصوفية- فلحظت تعني– الدينية بيضضن الثمن في بينا فرق
السضضعودية الدولة من بدعم تحظى فالولى وغيرها، الوهابية الكتب
الوهابيضضة. بحيضضث علضضى أكضضثر القبضضال جعضضل الضضذي هضضو السضضبب وهذا

ذلضضك. س: السضضعودية إلضضى أحفضضزه الضضذي هضضو الثمن فقط المواطن
– المضضرض بهضضذا يعادوننضضا المرات بعض دينها. ج: وفي بتصدير تقوم

ًا- ولضضذلك الصضضحيحة العقيضضدة تسضضمي هكضضذا بأننضضا يتهموننضضا مرضضض
(البضضترو تضضرون فكما الوهابية، عدوى نتجنب الحقيقة وفي منعزلون،

ًا دولر). يلعب مضضع الحضضوار الضضديني). انتهضضى التطضضرفُّ نشضضر في دور
كضضذبت والحسضضان. فقضضد العضضدل حضضزب باسضضم الناطقضضة ياسين نادية

باسأسسم     أتحسسدث     دمسست     ما     (فأنا(الصحيفة):  لجريدة قالت عندما
ضسسد     إل     أكسسون     أن     يمكننسسي     ل     مسسسلمة،     كسسامرأة     الشخصي،

للسأسسلما،     شسساذة     قسسراءة     لهسسم     فهسسؤلء     الطالبسسان،     حكومسسة

والجهاد التوحيد منبر
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ًا     حكمة ًا عنه  وقالعليه).     به     تعالى     الله     فتح     مما     وعلم أيضضض
ً منضضه نقل أن بعد ًا: (وبقيضضة ضضضلل تتمضضة البريضضز كتضضاب مبينضض

اللضه ومعرفضة الضذات أنضور وعن الغيوب، عن وإخبار للفتح،
ص: والدولة الدعوة بين (السلم في رسوله). كما وصحبة

ّي359 ّي حكمضضة ). أ وأي الضضدباغ؟ علضضى اللضضه فتحضضه علضضم وأ
بعض لكم نذكر (البريز)؟. ولعلنا في وصحبة ومعرفة أنوار

السضضتاذ (البريضضز). يقضضول كتاب يضمها التي والنوار الحكم
عبسسد     مولنسسا     تعالى     الله     ولي     (هذاياسين:  السلم عبد

السسذي     الفتسسح     لنسسا     يشرح     المي     الرجل     الدباغ     العزيز

ولتطسسبيق     السألمية     للشريعة     تصورنا     عن     البعد     كل     بعيدة
تسسسيير     فسسي     طريقتهسسم     وننبذ     طالبان     ننبذ     السألما. فنحن

حسستى     للتحسساور     اسأسستعدادنا     عن     نعبر     نحنقالت: (  بلالدولة)
كضضانت أنهضضا . مضضعمعنا)     يتحاور     أن     يريد     كان     إذا     الشيطان،     مع

جهضضل أبضضو يصضضبح انظر: (عندما والحسان العدل حزب باسم ناطقة
ً ًا). (ص: بطل ).13قومي

وأن تنضضاقض؟ فيضضه القضضرآن أن ادعضضى مضضن علضضى خرجضضوا  هضضل) (20
ًا، كان وسلم عليه الله صلى الرسول الخرافضضات إلضضى يستمع بسيط
موسضضى، القضضرآن. مثضضل: عصضضا إلى وينقلها العصر ذلك في السائدة

أصضضحاب (باسضضتور) وقصضضة اكتشضضافُّ بعد العقل يقبله ل شيءا وهي
ًا لنهضضم ذلضضك اللضضه، رسضضول يؤلهضضون المسضضلمين وأن الكهضضف؟ دائمضض

وأن لمحمضضد؟ تضضأليه وسضضلم- وهضضذا عليضضه الله صلى– يقولون: محمد
ًا سياسضضة الشضضرك أقضضر الرسول هضضو الشضضرك وذلضضك للعضرب، وتأليفض
الضضذي الرسضضول يشضضأ ولم الشيطان، ورجم السود، بالحجر التمسح

ًا كان قضضدم والرسول واحدة؟ دفعة يصدهم أن الناس بسياسة عارف
لجضضل الفتح عام رمضان في أفطر حينما الدين على الدولة مصلحة
ّوي فضضي سضضيكون بأنه أخبروا لو الرسول وأصحاب القتال؟ على التق
ًا تضزن بضضواخر البحر الضضوزأن ثقيلضة طضضائرات الحديضد. وأن مضن أطنانضض
الرئيس كلم ذلك. انتهى ليصدقوا كانوا ما بهم وتطير الناس تحمل

/ سنة12(ع الشهاب) اللبنانية (مجلة من الله لعنه برقيبة التونسي
حضضول الضضدولي بضضالملتقى ألقضضاه خطضضاب ). مضضن1394 الول / ربيع7

مضضا منه ). وأخبث16/إلى5المؤمنين) (ص: الثقافة. انظر: (معذرة
كتضضابي: فضضي كلمضضه انظضضر عنقضضه فضضي بغضضدة الله قذفه القذافي قاله

مالضضك مضضذهب فضضي اللضضه رسضضول سب من حكم إلى السالك (إرشاد
ًا). (ص: الشاوي حكيمة . )50/51نموذج

لحد مالك-: أينبغي أي: المام– رشد: (قال: وسألته ابن  قال) (21
وجل: (يضضس عز الله لقول ينبغي؛ أراه قال: ما بياسين؟ يتسمى أن

). مضضن18/235/236والتحصيل) ( الحكيم). انظر: (البيان والقرآن

والجهاد التوحيد منبر
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الحسسس     وراء     لمسسا     وتطلعسست     همتسسه     سأسسمت     لمن     يقع
اليسسوكيين     أن     سأسسبيلً. نعلسسم     غأسسايته     لبلسسوغ     واتخسسذ

طريقهم     يسلكون     الرياضات     أصحاب     من     وأمثالهم
طلبتهسسم،     علسسى     يسسدلهم     شسسيخ     يسسد     على     الشقاء     إلى

علمهم     من     عند     تجدها     إليه     يصلون     ما     حقيقة     ولكن
ًا     لدنه     من     الله السسسيد     رحمة. يقسسول     وأعطاهم     علم
فسسي     فتسسح     فلهم     الحق     أهل     الدباغ: وأما     العزيز     عبد
أول      فسسي  )  23  (  الفتح     أما     المر،     ثاني     وفي     المر     أول

هسسذا     فسسي     الظلما     لهل     فتحه     سأبق     ما     فجميع     المر
الفتسسح     صسساحب     وأرضسسه. فيشسساهد     سأسسمائه     العسسالم

وما     السبع     والسماوات     فيهن،     وما     السبع     الرضين

معنضى مضن لضه بضد ل السضم ). لن581اللفظية). ( المناهي (معجم
التسضضمي مالضضك المضضام منضضع السضضبب ولهضضذا لضضه، معنضضى ل وياسضضين
ًا مرفوض ياسين فاسم بياسين، ي قال وعقلً. وقد شرع أحضدهم: ل

ورد اسضضم كضضل له: هل فقلت القرآن، في ذكره ورد ياسين اسم إن
لضضه: قلضضت قضضال: نعضضم، أولدنضضا بضضه نسضضمي أن يصح القرآن في ذكره
ًا ولدك فسّم ًا) لن إذ القضضرآن في ذكره ورد الشيطان اسم (شيطان

. تأمل لشيخه، وتقديس جهل عن فسكت
لنهضضا ياسضضين السضضتاذ كتضضب فضضي ينظر أن المسلم على  يحرم) (22

سيل، وجارفُّ ليل، حاطب ياسين والستاذ شرها، يؤمن ل ملغومة،
ّور كضضل أن ويظن والضعيف، الصحيح بين يفرق ل وناقد رغيضضف، مضضد
وكضضل حضضديث، حكمضضة وكضضل لحمضضة، شضضحمة وكضضل تمضضرة، جمرة وكل

وبالقضضارئ بضضه تؤدي التي الواهية الحجج ببعض ويأتي نورانية، زأندقة
ليسضضت لنهضضا كتبضضه قضضراءاة يتجنضضب أن المسضضلم فعلضضى الهاويضضة، إلضضى

ودروسضضهم خطبهضضم فضضي كتبه من يحذروا أن العلماءا وعلى مأمونة،
عربيضضة كتابي: (أناشضضيد حاشية من  انتهى.ومواعظهم ومحاضراتهم

ً جهضضل أبضضو يصضضبح ). وكتضضابي: (عنضضدما116إسضضلمية؟) (ص: ل بطل
ًا). (ص: حاشيته في عابدين ابن نقل الثانية. وقد ). الطبعة16قومي

كتبنضضا). فضضي النظضضر يحرم قوم قولهم: (نحن الصوفية - عن3/404-
العضضدل حضضرب فضضي والجضضرام كتضضابي: الجهضضل فضضي بينضضت كنضضت وقضضد

السضضلم). يجضضب مضضن كتبضضه: (ليسضضت ) بضضأن1/159والحسضضان) (
 وإتلفها. إحراقها

المعضضاني) ( (جضضواهر صضضاحب المزعضضوم الفتضضح هذا شرح  وقد) (23
بيضضن الحائلضضة الحجضضب زأوال هضضو الفتح ) فقال: (فإن2/56/57/119

وسضضتون وخمسضضة حجاب ألف مائة وهي القدس، حضرة وبين العبد
الفتضضح... هضضو بأسضضرها الحجضضب هذه ). وزأوال165000( حجاب ألف

حجضضاب). بعضضد حجضضاب زأوال عن الغيب عن بزغ ما هو الفتح وحقيقة
. )1/60الشخاص) ( انظر: (تقديس

والجهاد التوحيد منبر
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دورهسسم     فسسي     العبسساد     أفعسسال      ويشسساهد  )  24  (  فيهسسن
ببصيرته     يراه     وإنما     ببصره     ذلك     يرى     ل     وقصورهم،

يشسساهد     وكسسذا     جدار،     يردها     ول     سأتر     يحجبها     ل     التي
وفسسي     كذا     شهر     في     يقع     ما     مثل     المستقبلة     المور

الفتسسح     هسسذا     فسسي     الظلما     وأهسسل      وهؤلء)25(كذا     سأنة
درجات     أضعف     يقال: الكشف     سأواء. ولذا     حد     على

عنسسد     ويوجسسد     الحسسق     أهل     عند     يوجد     أي: لنه     الولية،
مسسن     نفسسسه     علسسى     يسسأمن     ل     الباطسسل. وصسساحبه     أهل

يقطسسع     حسستى     الضسسلل     بأهسسل     واللحسسوق     القطيعسسة

الكبضار: بعض ): (يقول2/89المعاني) ( (جواهر صاحب  يقول) (24
السضضبع والرضضضين السضضبع والرضضضين السضضبع السضضماوات أرى إنضضي

ً والعرش السضضبعين من العرش فوق ما وكذا ذاتي، وسط في داخل
ًا، وحجضضاب حجاب كل وبين عالم، ألف سبعون حجاب كل وفي حجاب

ّقضضا عالم من السبعين الحجب فوق ما عالم... وكذا ألف سبعون الر
فكضضل– السبعين الحجب فوق ما الرقا) على (عالم الصوفية يطلق–

ً شيءا فكرهم في يقع ل المخلوقات هؤلءا إل جضضوارحهم عضضن فضضضل
(الجضضواهر) راوي بضضه: القطضضب. قضضال أعنضضي الضضوقت، صضضاحب بضضإذن

ًا: (وهذه لكضضونه– يعنضضي: للتجضضاني– لضضه الحضضق أعطاهضضا المرتبة معلق
لضضه ): (الخليفضضة2/88(الجضضواهر) ( فضضي التجاني عنه). ويقول خليفة

وله اللهية، المملكة جميع في التام الشامل والحكم العام التصرفُّ
علضضى   والضضذم     والحمضضد     والتوبيضضخ،     والتقرير     والنهي،     المر ذلك بحسب
ًا كان سواءا الخليفة مراد يقتضيه ما حسب ًا أو نبي فضضي مستوون ولي

التصضضرفُّ الكضضون فضضي يتصضضرفُّ أنضضه يزعضضم المرتبة). فالتجضضاني هذه
لضضه وأن الكضضون، جميضضع فضضي التضضام الشامل الحكم فيه ويحكم العام،
وبيضضن بينضضه فرق ول والذم، والحمد والتوبيخ، والتقرير والنهي، المر

(الفتوحضضات في القطبية مقام ذكر أن بعد عربي ابن النبياءا!! وقال
فضضي والتصرفُّ التصريف المقام هذا ): (ولصحاب3/257المكية) (

تعضضالى اللضضه ): (إن2/83(اليضضواقيت) ( في الشعراني العالم). وقال
عباده من واصطفى أقاليم، سبعة عليها نحن التي الرض هذه جعل

ًا بدل لكل وجعل البدال، سماهم سبعة المؤمنين الله يمسك إقليم
قضائلً: الخضضواص شضضيخه الشضعراني بضضه). وسضضأل القليضم ذلضك وجود
فقضضال: ل الضضبيت؟ أهضضل مضضن إل يكضضون ل بكونه القطب يختص (فهل

ًا كان ذلك اشترطا من ولعل ذلك، يشترطا – لنسضضبه فتعصضضب شريف
ًا القطب الخواص: (قلب ). ويقول96ص: الغواص درر طوافُّ دائم

الحضضق فهضضو... وجضضه بضضالبيت، النضضاس يطضضوفُّ كما وسعه الذي بالحق
جهضضة، كل من ويرونه البيت الناس يستقبل كما وجهة كل في تعالى

– الخلضضق علضضى يفيضه ما جميع تعالى الحق عن مرتبته... التلقي إذ
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علسسم     : (أمسساياسضضين الستاذ قال ثمويتجاوزه).      مقامه
بغيسسة     فهسسو     العسسوالم     لكشسسف     المتجسساوز     اللسسه     أولياء

الجليل     السيد     ويصفه     تعالى،     الله     طريق     السالكين
يفتسسح     أن     فهسسو     المسسر     ثاني     في     الفتح     هكذا). (وأما

عنهسسا     حجسسب     السستي     الحسسق     أسأرار     مشاهدة     في     عليه
بسسالله     العسسارفين     الوليسساء     فيشسساهد     الظلما،     أهسسل
المسسسافة     بعسسد     على     ويناجيهم     معهم     ويتكلم     تعالى

أرواح     يشسساهد     وكسسذا     لجليسسسه،     الجليسسس     مناجسساة
الكسسساتبين     والكسسسراما     القبسسسور،     فسسسوق     المسسسؤمنين

البلضضد البلد أكمضضل أن الرض. واعلم من الله شاءا حيث بجسده وهو
عصضضر كضضل فضضي الخلق وأكمل الحرام، البيت البيوت وأكمل الحرام،
الكضضبرى الطبقضضات– قلبضضه نظير والبيت جسده نظير فالبلد القطب،
وتعالى سبحانه الحق كان المرسي: (لو العباس أبو ). وقال2/139
القطسسب     إلسسى     الصسسلة     فسي     التوجه لكضضان السضضنة خلفُّ يرضيه

). ينقضضل2/13 الطبقضضات-     الكعبة     إلى     التوجه     من     أولى     الغوث
السضضلم عبضضد ابن عن )،1/213/229(الحسان) ( كتابه في ياسين
فالشسسيطان     لسه     شيخ     ل     ومن     له،     قبلة     ل     له     شيخ     ل     منأن: (

هسسو     بسسل     الصلة،     إماما     من     أكثر     إذن     : (الشيخقال ثمشيخه) 
مجسسرب،     َتريسساق     بنسسا! صسسحبتنا     مغذية.. عليك     وحاضنة     قبلة

اكتفيسست     أنسسك     قاتل. أي: محجسسوب! تزعسسم     سأم     عنا     والبعد
مسسن     الفائسسدة     ما     عمل؟     بل     علم     من     الفائدة     بعلمك! ما     عنا

يسسداويك     مسسن     العمسسل؟     إلى     بك     ينهض     من     إخلصا؟     بل     عمل
بعسسد     القسسويم     الطريسسق     علسسى     يسسدك     مسسن     الريسساء؟     سأسسم     مسسن

ًا: (واعلسسم     الخلصا؟(. وقسسال أن     أو     الشسسيوخ     مسسع     أن     أيضسس
المعنويسسة،     السسولدة     شسسرح     سأبق     وقد     فطاما،     وأوان     ارتضاع
وقسست     يعلسسم     الصحبة. والشيخ     لزوما     أوان     الرتضاع     فأوان
علمسسه     بعسسد     إل     المفارقسسة     في     للمريد     الشيخ     يأذن     فل     ذلك،
الفطسساما     أوان     قبسسل     فسسارق     ومتى     الفطاما،     أوان     له     آن     بأن

ومتابعة     الدنيا     إلى     بالرجوع     الطريق     في     العلل     من     يناله
الطبيعية.     الولدة     في     أوانه     لغير     المفطوما     ينال     ما     الهوى

ّلم     الشسسيخ،     صحبة     في     دخل     إذا     الصادق     قال: الطالب وسأسس
مسسن     الشسسيخ     يربيسسه     الوالد،     مع     الصغير     كالولد     وصار     نفسه،
العلسسم     مسسنقضضوله: (  وتضضأملوااللسسه).     مسسن     المسسستمد     العلسسم

ًا سضضمعوا . فضضإناللسسه)     مسسن     المستمد ًا يضضروي (أحضضد قضضالوا: حضضديث
الذي الحي عن علمنا وأخذنا ميت، عن ميت حديثهم أخذوا مساكين

عضضن قلضضبي قلضضت: حضضدثني جدي عن أبي حدثني قال يموت. فمن ل
يزيضضد: (ليضضس أبضضو ) قضال35الصضضوفية) (ص: ربي). انظضضر: (فضضائح
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فيسسه،     السستي     المسسوتى     وأرواح     والسسبرزخ     والملئكسسة
وعمسسود     وسألم،     عليه     الله     صلى     النبي     قبر     ويشاهد

لسسه     حصسسلت     البرزخ. فإذا     قبة     إلى     منه     الممتد     النور
فسسي     وسأسسلم،     عليسسه     اللسسه     صلى     النبي     ذات     مشاهدة
الشسسيطان     تلعسسب     مسسن     المان     له      حصل)26(اليقظة

ونبينسسا     سأسسيدنا     وهي     تعالى     الله     رحمة     مع     لجتماعه
اجتمسساعه     ثسسم     وسأسسلم     عليه     الله     صلى     محمد     ومولنا

بسسالحق     معرفتسسه     إلسسى     سأسسبب     الشسسريفة     السسذات     مسسع
السسذات     يجسسد     لنسسه     الزليسسة،     ذاته     ومشاهدة     سأبحانه،

ً صار حفظ ما نسي فإذا كتاب من يحفظ من العالم مضضن بضضل جضضاهل
هضضو وهضضذا درس، ول تحفيضضظ بل شضضاءا وقضضت أي ربضضه مضضن علمه يأخذ

. الرباني) العالم
يقول: (الرض كان الحضري محمد الشيخ الشعراني: إن  قال) (25

مضضا أرى كضضالقوارير الخلئضضق وأجساد منه، آكل الذي كالناءا يدي بين
المرسضضي: (لضو العبضضاس أبضضو ). وقضضال2/94 الطبقضات– بطونهم في

ُعبضضد) (الطبقضضات الولي حقيقة عن ُكشف التجضضاني فعلضضق )،2/12 َل
مضضن ونعضضوته إلهه أوصافُّ من أوصافه بقوله: (لن الكلمة هذه على

الشضضاة تنسضضلخ كمضضا البشضضرية الوصافُّ جميع من ينسلخ لنه نعوته،
ًا: (فضإن ). وقضال2/76 جلدها). (الجضواهر من العضضارفُّ حقيقضة أيضض

إلضضى العضضرش مضضن الموجضضودات وبجميضضع الملئكضضة بجميضضع الحاطضضة
ًا كلها ذاته في يراها الفرش، ًا، فرد يطضضالع أن أراد إذا إنضضه حضضتى فرد

ًا فيضضه). ويفتضضش ذاتضضه فضضي إليضضه ينظضضر المحفضضوظ اللضضوح فضضي غيبضض
ًا ). وقال2/8 (الطبقات ينظضضر أن النظضضر العضضارفُّ: (ففضضي عضضن أيض

ذرة منضضه يخفضضى ل إنضضه حيضضث من فرشه إلى عرشه من كله الوجود
وشضضماله ويمينضضه وأمضضامه خلفضضه كضضان فبمضضا أمرهضضا ويسضضتوي واحدة،
ويضضراه واحضضدة، دفعضضة الواحضضد الن فضضي ذلضضك يضضرى وتحتضضه، وفضضوقه

وإن المرئيات، عليه تختلط فل القسمة يقبل ل الذي الفرد كالجوهر
هضضي ما على يراها كلها وألوانها وحركاتها وأوضاعها أحوالها اختلفت

تختلضط فل جهاته من جهة كل من الواحد الن في واحدة دفعة عليه
ولضضي الشبلي: (كل ). وقال2/15 المعاني جواهر– واحدة ذرة عليه

. )1/89 كذاب). (الطبقات فهو معجزة له يكون ل
النضضبي مقابلة يعتقد من على الرد في الطبع تحت رسالة  ولنا) (26

والشضضيخ اجتماعاتهم بعض يحضر يقظة. وأنه وسلم عليه الله صلى
ً– يقول ولذلك هذا يعتقد ياسين لضضه حصضضلت الدباغ-: (فضضإذا عن نقل

لضضه حصضضل اليقظضضة فضضي وسضضلم، عليه الله صلى النبي ذات مشاهدة
وهضضي تعضضالى اللضضه رحمضضة مضضع لجتماعه الشيطان تلعب من المان
مضضع اجتمضضاعه ثضضم وسضضلم عليضضه الله صلى محمد ومولنا ونبينا سيدنا
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مشسساهدته     فسسي     هائمسسة     الحسسق     فسسي     غأائبسسة     الشريفة
الشسسريفة     السسذات     ببركسسة     السسولي     يسسزال     فل     سأبحانه،

ًا     معرفتسسه     في     ويترقى     سأبحانه،     بالحق     يتعلق شسسيئ
ًا المعرفسسة     وأسأرار     المشاهدة     له     تقع     أن     إلى     فشيئ
بين     الفاصل     هو     الثاني     الفتح     المحبة. فهذا     وأنوار

ّيالباطل)     وأهل     الحق     أهل وأي علضضم؟ وأي حكمضضة؟ . أ
الكلم هضضذا فضضي صحبة؟ وأي معرفة؟ وأي أنوار؟ وأي فتح؟

بالله العارفين الولياءا (يشاهد كيف هو ثم ياسين؟ أستاذ يا
مناجضضاة المسضضافة بعضضد علضضى وينضضاجيهم معهم ويتكلم تعالى

أبضضو سضضبحانه). يقضضول بضضالحق معرفتضضه إلضضى سضضبب الشضضريفة الضضذات
وسلم عليه الله صلى الله رسول عني حجب المرسي: (لو العباس
هضضذه المسضضلمين) فقضضال: (إن مضضن نفسضضي عضضددت مضضا عيضضن طرفضضة

فضضي القطضضاب لقطب هي وإنما وحده، للمرسي ليست الخصوصية
ى جلوسضه منضذ وقضت كل ع ل القطبانيضة، كرسضي عل وبيضن بينضه تق

رسضضول جال وحيثما أصلً، حجابية وسلم عليه الله صلى الله رسول
قطضضب وعيضضن إل الشضضهادة حضضضرة مضضن وسضضلم عليضضه الله صلى الله

مضضن لحظضضة كضضل في عنه يحجب ل إليه، النظر من متمكنة القطاب
الخضضرازأ: العبضضاس أبضضو ). وقضضال2/71المعاني) ( اللحظات). (جواهر

للضضه فالرؤيضضة وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى الله رسول من نسبتي (وأما
ً تجد وقال: انظر: هل نفسه أشهدني تعالى، والولضضد؟ للزوجضضة محل

سضضبحانه الحق يشاهدون أنهم يزعمون رب). بل يا وعزتك قلت: ل
ًا). الحق رؤية المشاهدة تياس: (وحقيقة إبراهيم يقول وتعالى عيانضض
الحضضق رؤيضضة الجرجضضاني: (هضضو ). ويقضضول419الكضضبر) (ص: (السضضر

اللضضه رؤيضضة مضضن أنفضضع شضضيخه رؤيضضة أن زأعضضم آخضضر بالحق). وصضضوفي
ًا:  لصضضديقه تضضراب أبضضو فيقضضول: (قضضال يزيسسد     أبسسا     رأيسست     لسسويومضض

اللسسه     رأيسست     فقسسد     مشسسغول،     عنسسه     فقسسال: إنسسي     البسطامي
بسسالله     تفتخسسر     تراب: ويلك     أبو     يزيد. قال     أبي     عن     فأغأناني

تسرى     أن     مسن     لسك     أنفع     كان     مرة     يزيد     أبا     رأيت     لو     وجل،     عز
هسسسذه     الغزالسسسي: فأمثسسسال     مسسسرة. يقسسسول     سأسسسبعين     اللسسسه

 انظضضر: (حقيقضضةينكرهسسا).     أن     للمسسؤمن     ينبغي     ل     المكاشفات
القائضضل: هضضو هضضذا البسضضطامي يزيضضد ). وأبضضو33/34الصضضوفية) (ص

ًا     (خضنا أبضضا أن الصضضوفية  ويعتقضضد.  النبياء)     بساحله     وقف     بحر
لضضم العضضرش إلضضى وصضضل فلمضضا الله عن يبحث السماءا إلى عرج يزيد

لضضه: فقضضالوا العضضرش تحمضضل الضضتي الثمانية الملئكة عنه فسأل يجده
البسضضطامي، يزيضضد لضضه: أبضضو يقال له ولي عن يبحث الرض إلى نزل

ًا آمنضضة ابضضن حّجر كان سبعين: (لقد ابن وقال نضضبي قضضال: ل إذ واسضضع
بعدي).

والجهاد التوحيد منبر
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أم النقضضال؟ بالهضضاتف بهضضم يتصضضل لجليسضضه)؟. هضضل الجليس
ْفٍصضضح مضضاذا؟ ًا هضضداك أ أرواح (يشضضاهد كيضضف اللضضه. وأيضضض

الكضضاتبين)؟ (الكضضرام يشاهد وكيف القبور)؟ فوق المؤمنين
فيه)؟ التي الموتى وأرواح والبرزأخأ (الملئكة يشاهد وكيف
وعمضود وسضضلم عليضضه اللضه صضضلى النضبي (قضبر يشاهد وكيف
لضضه تحصضضل وكيضضف الضضبرزأخأ)؟ قبضضة إلضضى منضضه الممتضضد النضضور

اليقظضضة؟ فضضي وسضضلم، عليضضه الله صلى النبي ذات مشاهدة
َ( البشضضرية نطضضاق عضضن  خضضارج)27(الجاهضضل المضضي والضضدباغ ل

ِفضضي الّسضضَماءا َولَ  َلْرِض  ِفضضي ا ٌءْءا  ِه َشضضْي ْيضض َل َع َفضضَى  َلضضُم). (َيْخ ْع َي

ًا كضضان الضضدباغ شضضيخه المبضضارك: بضضأن بضضن أحمد  صرح) (27 فضضي أميضض
/31/ضض 14(البريضضز) (ص: مضضن مواضع  32. فضضي ). وقضضال57/177 
قضضط درس مجلس في ير لم ): (الدباغ32(البريز) (ص: من موضع

التلميضضذ هضضذا اختضضبره فقضضد هضضذا كضضبره). ومضضع فضضي ول صضضغره فضضي ل
فوجضضده والقدسضضي النبضضوي والحديث القرآن بين الفرق في الكذاب

ًا بينهما يفرق ًا، تفريق الضضتي الحضضديث كتضضب مضضن بكتاب وأمسك دقيق
وأخضضذ البطلن، أو بالصضضحة عليهضضا والحكضضم الحضاديث بتخريضضج تعنضضى
ًا الحاديث عن يسأله ًا حضضديث ًا جضضوابه فضضأتى حضضديث يقضضول لمضضا موافقضض
بيضضن ويفضضرق والسضضيوطي، حجر، وابن الجوزأي، كابن الحديث علماءا

علضضى اتفقضضا والضضتي مسضضلم، دون البخضضاري بهضضا تفضضرد الضضتي الحاديث
).1/440الصوفي) ( الفكر في الشخاص انظر: (تقديس إخراجها،

رسضضم فضضي إشضضكال له وقع أنه الهجرس اللمعي التلميذ هذا ويزعم
عنه فزال الشيخ وتوجيهات الرسم أئمة توجيهات في فنظر القرآن

ذكضضره مضضا مع ): (وقابلناه75(البريز) (ص: في فيقول الشكال هذا
الشضضيخ... ومضضا قضضال فيمضضا واللضضه الجضضد فوجضضدنا وفحوله الرسم أئمة

أمضر نستشضكل زألنضا الرسضم... ومضا أئمة قاله بما قط عقولنا قنعت
الشيخ... عنا طرح حتى عنه الله رضي الصحابة إلى ونسبته الرسم
دعضضوى فضضي نفسضضه نضضاقض الدباغ تلميذ إن الشكال). ثم هذا بكلمه

الضضدلئي عمضضر بضضن محمضضد لتي الدباغ بخط رأى أنه فذكر شيخه أمية
يقضضول: الضضدباغ كتضضب حيث الحج، في كان لنه بوفاته؛ يعرفُّ أن قبل

إلضضى وانقلضضب اليضضوم عمضضر بضضن محمد سيدي توفي وحده لله (الحمد
وألضف عشضضر ثمانية عام القعدة ذي شهر في وكتبه الله. قاله رحمة

قضائلً: فلمضا المبضضارك ابضن أردفُّ الضدباغ. ثضضم مسعود بن العزيز عبد
الضضذي الشضضهر فضضي المذكور عمر بن محمد بموت أخبروا الحاج قدم
ًا ). وذكضضر30ص: البريضضز– الشضضيخ ذكضضر ًا أيضضض مضضع الرائيضضة مضضن أبياتضض

التفاسير هذه أن الله وفقك فقال: (واعلم الدباغ المنسوب شرحها
الشضضيخ... بخضضط الرائية من نسخة على مكتوبة وجدتها البيات لهذه
ريب). ول شك بل الكريمة يده بخط مكتوبة ولكنها منه أسمعها ولم

والجهاد التوحيد منبر
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َْلْرِض َوا َواِت  ِفضضي الّسضضَما َفضضى). (الّسضضّر  َأْخ َو َلضضُم الّسضضّر  ْع )،َي
ص: والدولضضة الضضدعوة بيضضن (السضضلم فضضي ياسضضين يقضضول

وإخبسسار     للفتسسح،     تتمة البريز كتاب  ): (وبقية359/360
اللسسه     ومعرفسسة     السسذات     أنسسوار     وعسسن     الغيسسوب،     عسسن

العقلنيين     العامة     من     يقرأه     رسأوله. ومن     وصحبة
ً     بالرجل     أن     يتوهم هسسذه     من     واحد     لك     يخرج     أو     خبال

التصسنيفية     العقليسة     بهسا     زودتسه     التي     المصطلحات
يصسساب     الذي     النفسي     المرض     نوع     لتحديد     الجاهلية

البصسسائر     تنفسسذ     أن     اللسسه     معاذ     الله. وحاشا     أولياء     به
صسسادق     عليهم     عرضها     ولو     الله     أسأرار     إلى     المعمية
مسا     عنسسد     إنهسسم     العزيسز. نعسسم     عبسسد     كسسسيدي     مسكين
القلسسم     فصسسيح     رجل     من     الشهادة     هذه     مثل     يتلقون

عربسسي     بسسن     السسدين     محيسسي     سأسسيدي     مثسسل     والجنسسان
الصسسالح     للرجسسل     ويعسسزون     يقسسرأون     ما     يستعظمون

فسسي     قسسولهم     مسسا     لكسسن     فلسسسفية،     وعبقرية     فلسفة
أهلسسه     رزق     فسسي     يسسسعى     بيتسسه     مسسن     خرج     الذي     المي
يقسسول،     كمسسا     جسسسده     وتنمسسل     قشعريرة     أخذته     حتى
فسسي     حسسار     كسسالبحر     فيسساض     غأزير     لدني     علم     ذلك     وتل

زمسسان؟     كسسل     وعلمسساء     زمانه     علماء     جهابذة     تفسيره
(سأسسبح)     حسسزب     صسسغره     في     حفظ     العزيز     عبد     سأيدي

لهسسم     وفسسسر     العلمسساء     لسسه     تتلمذ     عليه     الله     فتح     فلما
وعلسسوما     والفقسسه     الحسسديث     فسسي     مسائلهم     عويصات
يقسسرأون     الكسسون. وكسسانوا     وعلسسوما     الخرى     الشريعة

ًا     عليه هذا     أو     قرآن،     فيقول: هذا     به     له     عهد     ل     كلم
في     مكذوب. وما     أو     صحيح     حديث     أو     قدسأي     حديث
وإنمسسا     صسسفحة،     فسسي     يحمسسل     ل     عنه     الله     رضي     كتابه

تكسسل     حسستى     الحقيقسسة     يطلبسسون     مسسن     إليسسه     يرجسسع
ًا،     طلبهسسسم     كسسسان     إن     أذهسسسانهم، ويلتمسسسسوا     صسسسادق
ًا     لنفسهم شيخه     العزيز     عبد     ربى     كما     يربيهم     شيخ

الكسسابر).     مسسن     صسسحبوهم     من     الله     أولياء     ربى     وكما
أن     أصسسحابه     مسسع     الشيخ     (وعادةمبارك:  بن أحمد يقول

قصسسدوا     إذا     الطريسسق     في     لهم     وقع     ما     بكل     يخبرهم
بينهسسم     يسسدور     الذي     بالكلما     يخبرهم     إنه     حتى     زيارته

 (أخسسبرني ويقضضول:)28(بسسواطنهم)     فسسي     بمسسا     ويخسسبر

الفكضضر فضضي الشضضخاص ). و(تقضضديس227(البريضضز) (ص: فضضي كمضضا
. )1/443الصوفي) (

شضضيخه عضضن حضضرازأم علضضي ). يقضضول229 انظر: (البريز) (ص:) (28
قلضضوب أحضضوال ): (فيعضضرف63/64ُّص: المعضضاني (جضضواهر التجضضاني
ًا عليضضه هضضم مضضا حالهم... ويعضضرفُّ وتحول الصحاب ًا... ظضضاهر وباطنضض

خضضوفُّ الفضضضيحة). وهضضذا نفسضضه علضضى يخضضافُّ كلنا جالسناه إذا حتى
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كسسان      أنسسه)29(الهواري     محمد     بن     عمر     سأيدي     شيخي
ًا ينظسسر     وجعسسل     المحسسروق     بباب     الخميس     يوما     جالس

رجسسل     فخسسرج     البسساب،     مسسن     الخسسارجين     بسسواطن     إلسسى
فسسي     التفكسسر     إل     ليسسس     هسسو     فسسإذا     بسساطنه     إلسسى     فنظر
قلبسسه     فسسإذا     إليه     فنظر     آخر     خرج     حبيبته... ثم     فلنة
بصسسبي... ثسسم     متعلسسق     أنسسه     إل     الول     صفه     مثل     على
بالدنيا... ثم     متعلق     قلبه     فإذا     إليه     فنظر     ثالث     خرج
بمحبسسة     متعلسسق     بسساطنه     فسسإذا     إليسسه     فنظسسر     رابع     خرج

خسسرج     حسستى     عليسسه... وهكسسذا     والتلهف     الخمر     شرب
بمحبسسة     معمسسور     قلبه     فإذا     باطنه     إلى     فنظر     العاشر

السسدباغ: (وكنسست     تلميذ     أحد      يقول)30(وجل)     عز     الله
بيسسن     يمينه... وهسسو     على     متكئ     وهو     أمامه     يوما     ذات

سأوء... ففتسسح     خاطر     بقلبي     فخطر     واليقظة     النوما
ًا.     أقل     فقلت: لم     قلت؟     الذي     وقال: ما     عينيه شسسيئ

منسسه     فاسأسستحييت     قلبسسك؟     في     قلت     الذي     فقال: ما
فسسي لسسه سأسسيقع ما يعلم  والدباغ)31(الله)     إلى     وتبت

مسسا     جميع     فرأيتفيقول: ( يقع أن قبل المستقبل
ْلتقي     من     فرأيت     أجلي،     انصراما     إلى     لي     يقع معسسه     أأ
ومضسسي     أتزوجهسسا     التي     المرأة     ورأيت     الشياخ،     من

ثم     وسأبعت،     له     فذبحت     عمر     ولدي     ولدة     إلى     المدة
فاطمسسة،     ابنسستي     ولدة     إلسسى     بعسسده     لي     يقع     ما     جميع

مسا     ولدتهسا. وجميسسع     لسسي     وقسسع     السذي     الفتح     ورأيت
وقسسع     ما     جميع     ومن     منه     شيء     عني     يغيب     ل     أدركته
سأسسويعة،     فسسي     كلسسه     وهسسذا     عمسسري،     فسسي     لسسي     ويقسسع
 ويقسسول)32(منسساما)     رؤيسسا     تكسسون     حسستى     بنسسائم     ولست
(إنحكمسسة):  المملسسوء (التريسساق كتسساب فسسي الدباغ

العسسارف     يسسراه     أمسسه     بطسسن     مسسن     سأسسقط     إذا     الجنيسسن

). ترجمضضة70ص: (طبقضضاته فضضي اللضضه ضضضيف ابضضن فتنبه. يقول السر
بمضضا النضضاس يخضضبر لنه الكشيف الكشيف: (وسمي عاقلة أبي محمد

. بيوتهم) في يدخرون وما يأكلون وما ضمائرهم في
ً فيحدث الفكار يقرأ كان لنه الفكار، بقارئ الزركلي  لقبه) (29 كل

يمكن هض). فل751( سنة هض). وولد843( سنة نفسه. توفي في بما
( هضضض). والمتضضوفى1095( المولضضود الضضدباغ مشضضايخ مضضن يكضضون أن

منضضه. انظضضر: (شضضجرة فسضضمع قضضبره فضضي لقيضضه إذا هض). اللهم1132
المضضضؤلفين) ( ). و(معجضضضم6/314). و(العلم) (254النضضضور) (ص:

. )1/212الصوفي) ( الفكر في الشخاص ). و(تقديس11/95
. )182 انظر: (البريز) (ص:) (30
. )19 انظر: (البريز) (ص:) (31
. )261 انظر: (البريز) (ص:) (32
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إليهسسا     يبلغ     التي     الحالة     على     الحالة     تلك     في     الكامل
مسسا     جميسسع     فيسسه     ويسسرى     أجلسسه،     إليهسسا     وينتهسسي     عمره
مشاهدة     شاهده     من     إن     حتى     شر     أو     خير     من     يدركه

النسسسخة     وطسسرح     شسساهده     مسسا     جميع     نسخ     لو     العارف
السسذات...     فسسي     يظهسسر     مسسا     مسسع     يقابلهسسا     وجعل     عنده

ًا     يختلفان     ل     وجدهما )33(الشسسياء)     من     شيء     في     أبد

بيسسن (السأسسلما كتسسابه فسسي ياسأسسين السأسستاذ يقسسول
النسسسان لتغييسسر النبسسوي المنهسساج والدولة الدعوة

اللسسه     رجال     من     رجل     لنا     وصف     (وقد):سس 73/74صا:
اللسسه     فتسسح     عنسسدما     مسسسخ     مسسن     شسساهده     ما     النور     أهل

المعنسسى     عسسوالم     لسسه     وأنسسار     الحسسس،     أغألق     عليسسه
هسسذه     عنسسد     تقسسف     ببصسسيرته. ل     إليهسسا     ينفسسذ     والمثال
فإننسسا     المحجوبون،     لك     يثبته     ما     يغرنك     ول     الكلمات

المعنسسى     وعسسالم     والنسسور     الكشسسف     عسسن     نتحسسدث     إذ
رسأسسوله... يقسسول     وسأسسنة     الله     كتب     نعدو     ل     والمثال

فسسي     عسساش     ولسسي     وهسسو)34(   الدباغ     العزيز     عبد     سأيدي
تلميسسذه     علسسى     يملسسي     بفسساس،     عشسسر     الحادي     القرن

الفكضضر فضضي الشخاص ). و(تقديس261 انظر: (البريز) (ص:) (33
المعضضاني) ( (جضضواهر فضضي حرازأم علي ). ويقول1/213الصوفي). (

ًا التجاني: (وينطق شيخه ) عن1/58 عليضضه الحضضال ظهضضور عند أحيان
الحضضدثان). مضضن فيضضه يقع وما الزمان أخبار من ومغيبات بمكاشفات

ابضن حضادث. ويقضول واحضدها والذال: الحوادث الحاءا الحدثان: بفتح
النحلن: (وتكلضضم حمضضد ) ترجمضضة165(طبقاته) (ص: في الله ضيف

الخواص: علي سيكون). يقول وما العالم في يكون وبما بالمغيبات
ًا الجنة أهل أحوال علم هنا العارفين من حجابه كشف (فمن ل علمضض
). وفضضي11ص: الغضوص درءا– بشضريته حجاب عن لخروجه فيه شك

صضضلى النضضبي بضضايعت النصضضار من امرأة العلءا أم أن البخاري صحيح
لنضضا فطضضار قرعضضة المهضضاجرون اقتسضضم أنضضه أخضضبرته وسضضلم عليه الله

َوِجع أبياتنا في فأنزلناه مظعون بن عثمان فيضضه تضضوفي الضضذي وجعه ف
ُغّسل توفي فلما عليه الله صلى الله رسول دخل أثوابه في وكفن و

ا عليضك اللضه فقلت: رحمة وسلم ائب أب هادتي الس لقضد عليضك فش
قد الله أن يدريك وما وسلم عليه الله صلى النبي فقال الله أكرمك
فقضضال: أمضضا اللضضه يكرمه فمن الله رسول يا أنت فقلت: بأبي أكرمه

وأنضضا أدري مضضا واللضضه الخيضضر لضضه لرجو إني والله اليقين جاءاه فقد هو
ًا أزأكي ل قالت: فوالله بي يفعل ما الله رسول ًا). قال بعده أحد أبد

يقطضضع ل أنضضه علضضى دللة وأمثاله هذا (تفسيره): (وفي في كثير ابن
الصضضوفي تعيينهم). حاشضضا على الشارع نص الذين إل بالجنة، لمعين
. إبليس جدهم من أكفر كان ولو أتباعه من بالجنة شاءا لمن فيقطع
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اللسسه     عبسسد     المسسسكين     المسسي     وهسسو     التحريسسر،     العالم
ًا     بالله،     الغني ًا     حكمة     مله     كتاب اللسسه     فتسسح     مما     وعلم
ًا     دخسسل     عليسسه. يقسسول: إنسسه     بسسه     تعالى المسسسجد     يومسس
فسسرأى     يتوضسسئون،     كانوا     رجال     إلى     ببصيرته     فتوجه
غأيسسر     أو     قسسرد     أو     خنزيسسر     صسسورة     على     كان     من     منهم
الملئكسسة: عسسن السسدباغ ويقول )35(الدواب)     من     ذلك

يخلسسو ل وجسسدتهم الفتسسح بعسسد نظرت إذا إنك (حتى
فسسي فسستراهم المخلوقسسات أمكنسسة مسسن مكان منهم

الجنسسة فسسي وتحتسسه العسسرش وفسسي وتحتهسسا الحجسسب

صرفُّ، مخرفُّ قح متصوفُّ الدباغ، مسعود بن العزيز عبد  هو) (34
ًا هض). وكان1095( سنة بفاس ولد ولتبضضاعه يكتضضب، ول يقضضرأ ل أميضض

الشضضيطان قلت: وكان عنه، الخوارق ونقل عليه، الثناءا في مبالغات
أحضضواله تنتهضضي موحضضد مجلسضضه حضضضر إذا أنضضه بضضدليل بلسضضانه ينطضضق

لسضضانه علضضى ينطضضق الذي الشيطان لن المزعومة أنواره وتضمحل
ًا سلك بموحد أحس إذا عليضضه اللضضه صضضلى قضضال كمضضا– فجضضه غيضضر فجضض

مضضع الضضولي مثلضضت مبارك: (ومضضا بن أحمد تلميذه لعمر- يقول وسلم
اللضضه أوليضضاءا يضضدي بيضضن كضضان إسرائيل. فضضإذا بني كحجر إل القاصدين

ًا عشرة اثنتا منه انفجرت تعالى – تعضضالى أعضضدائه بيضضن كضضان وإذا عين
شضضاهدت (قلضت): وقضضد واحضضدة قطضضرة ول تخرج الموحدين- ل يعني
ًا عنه الله رضي الشيخ في المعنى هذا يضضديه بيضضن حضضضر فضضإذا مضضرار

علضضى يقضضدر ول واحضضدة فائضضدة ول منضضه تخضضرج ل يعتقضضده ل من بعض
ذلضضك يقوم حتى الربانية والمعارفُّ اللدنية العلوم من بشيءا التكلم

تسضضألوني فل الرجضضل هضضذا مثضضل حضر ويقول: إذا ويوصينا الشخص،
فنسضأل المضر بهضذا جضاهلين الوصضية قبل وكنا يقوم حتى شيءا عن

كضضي الربانيضضة والسضضرار النفضضائس منضضه نسضضتخرج أن ونريضضد الشضضيخ
حينئضضذ عنضضه اللضضه رضضضي سضضألناه فإذا فيتوب الحاضر الرجل يسمعها
تبضضدو الضضتي العلضضوم فكضضأن يعرفنا ول نعرفه ل آخر رجل كأنه وجدناه

ًا بال على له تكن لم منه السضضر ففهمنضضا السضضبب لضضه ذكرنضضا حتى أبد
الصضضوفي ). فالوحي169(البريز) ( العالمين). من رب لله والحمد

ًا. انظضضر: (الفكضر المنكريضن الموحضدين أحضضد كضان إذا ينزل ل حاضضر
عبضضد ). للشضضيخ309والسضضنة). (ص: الكتضضاب ضضضوءا فضضي الصضضوفي
فضضي هض). كمضضا1132( سنة بفاس الدباغ الخالق. توفي عبد الرحمن

الصضضوفي) ( الفكضضر فضضي الشضضخاص ). و(تقضضديس4/28(العلم) (
1/58( .

حسين الشيخ ) ترجمة2/78(الطبقات) ( في الشعراني  قال) (35
الضضدوائر، وأصضضحاب العضضارفين كمضضل مضضن الشيخ هذا علي: (كان أبي

ًا، تجضضده الوقضضات بعضضض عليضضه تدخل التطورات كثير وكان ثضضم جنضضدي

والجهاد التوحيد منبر
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وفسسي     الرض،     فسسيو السسسماوات وفسسي النسسار وفي
ومن ويقول: ()36(البحار)     وسأائر     والجبال     الكهوف

إلسسى     فيسسه     ونظسسر     المحفسسوظ     اللسسوح     إلسسى     نظسسر
فيسسه     مكتوبسسة     هسسي     التي     شرائعهم     وإلى     المرسألين

وآلسسه     عليسسه     الله     صلى     محمد     نبينا     شريعة     دواما     علم
في     ونظر     عليه     الله     فتح      ويقول: (ومن)37(وسألم)
في     نظر     ثم     القرآن     ألواح     في     التي     الرسأم     أشكال
 وجسسد)38(المحفسسوظ     اللسسوح     في     التي     الكتابة     أشكال

ًا، فتجضده تضدخل ثضم فيلً، فتجده تدخل ًا: وهكضذا). ويقضول صضبي أيضض
البضضان). قضضال كقضضضيب الوليضضاءا مضضن كثيرة لجماعة التبدل وقع (وقد

فضضي ننظضضر ثضضم صورة أغرب أفكارنا في نصور للدباغ: (تعال صوفي
شضضئت. مضضا الدباغ: صور له فقال ل؟ أم موجودة أهي الله مخلوقات

ًا فقال: نصضضور جمضضل صضضورة علضضى وهضضو أربضضع علضضى يمشضضي مخلوقضض
للضضونه مخضضالف لضضون على صومعة ظهره أفواه... وعلى كله وظهره
يبضضول منهضضا شضضرافة مضضن شضضرافات، رأسضضها وفضضي فوق، إلى صاعدة

إنسضضان صورة الشرافات وبين يشرب، أخرى شرافة ومن ويتغوطا،
هذا رأينا حتى تصويره من فرغنا فما جوارحه، وجميع ووجهه برأسه

فتحمضضل النضضثى علضضى ينضضزو منضضه بالذكر وإذا كثير عدد وله المخلوق،
الضضذكر فيرجضضع الحال ينقلب بأن النثى عليه ينزو آخر عام وفي منه،
ًا). وهذا والنثى أنثى (البريضضز) والفتضضح الترياق كتاب في الكلم ذكر
. )246(ص:

إلضضى النظر عن الحديث ). وسيأتي192 انظر: (البريز) (ص:) (36
ًا المحفوظ اللوح . قريب

فضضي الشضضخاص ). و(تقضضديس149/150 انظر: (البريز) (ص:) (37
. )1/208الصوفي) ( الفكر

إلضضى ذهضضب لما العركي الله عبد بن الدين شرفُّ الشيخ  حكى) (38
خلوة بدخول وأمره ألفية سبحة أعطاه للستمداد زأمانه شيوخأ أحد
كضضل دبر مرة ألف خمسين يذكرهما كلمتين وأعطاه أيام ثمانية مدة

مضضن عصضضا يحمضضل شضضخص الخلضضوة في العركي: فجاءاني قال صلة،
جضضاءاني الثضضامن اليوم نهار وفي وردي، تركت فما بها فضربني حديد
لهضضا. فضضأحرم الظهضضر لصلة توضأ فوجدته يناديك فقال: الشيخ فقير
ورأيضضت الفضضرش إلضضى العضضرش مضضن العضضالم رأيت خلفه أحرمت فلما

). ويقضضول229النضضاس). (الطبقضضات) (ص: عقضضول فضضي مضضا جميضضع
العهضد أخضذت يقول: مضا جاكير: (وكان الشيخ ترجمة في الشعراني

ًا اسمه رأيت حتى مريد على مضضن وأنضضه المحفضضوظ اللضضوح في مكتوب
. )1/209الصوفي) ( الفكر في الشخاص أولدي). (تقديس

والجهاد التوحيد منبر
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ًا     بينهما ًا)     تشابه قسسد     الكامل     (فإنويقول:  )39(كثير
ًا     مريده     من     يستفيد كقول     العالم     في     يقع     مما     شيئ

عنا     غأابت     فلن     مات     له: منذ     مريد     في     الكابر     بعض
يخسسبر     فجعسسل     آخسسر     مريسسد     خلفسسه     حتى     السماء     أخبار
السولي     ذلسك     فقسال     الول،     بسه     يخسبر     كسان     مسا     بمثل

ويقسسول )40(فقسسدناه)     قسسد     مسسا     إلينسسا     رجع     الكامل: قد
ياسأسسين السأسستاذ وسأسسمه السسذي الكتسساب فسسي الدباغ

الثالثسسة الرض فسسي رأى التريسساق): إنسسه بسسس(كتسساب
ًا وأبيسسار محرقسسة ونسسار ضسسيقة بيسسوت فسسي أقوامسس
كلمسسة منهم الواحد يتكلم ل دائم  وعذاب)41(غأامقة

ونسسزول، صسسعود فسسي فهسسو هسساويته بسسه تهسسوي حتى
منهسسم رجسسل لسسي لح إذ فيهسسم أنظر أنا قال: بينما

باسأمه فناديته الدنيا دار في وبذاته باسأمه أعرفه
أن فسسأراد المنسسزل؟ هسسذا أنزلك ما له: ويحك وقلت

أسأسستاذ يسسا الكلما  هسسذا)42(هاويته) به فهوت يكلمني
ْلسسَه العسسامي الرجسسل ويسسستغربه ينكسسره الداعيسسة َب
كلسسه هسسذا وبعسسد (إسأسسلمية) مثلسسك؟ جماعة ومرشد

للفتسسح، تتمسسة البريز كتاب للشباب: (وبقية تقول
الله ومعرفة الذات أنوار وعن الغيوب، عن وإخبار
صا: والدولسسة الدعوة بين السألما– رسأوله وصحبة

أنسسوار وأي هسسذا؟ غأيسسب وأي هسسذا؟ فتسسح ). أّي359
هسسذه؟. كيسسف صسسحبة وأي هسسذه؟ معرفة وأي هذه؟

إذا المزيفسسة الكشوف هذه مع الشباب حال تتصور
والدولسسة السسدعوة بيسسن (السأسسلما فسسي قولك قرءوا
)43(المبسارك     بسن     لمحمسد     البريسز     (كتساب): 74صا: 

. )57 انظر: (البريز) (ص:) (39
الفكضضر في الشخاص ). و(تقديس294  انظر: (البريز) (ص:) (40

. )1/208الصوفي) (
. المياه غامقة: أي: كثيرة  أبيار) (41
الشخاص ). و(تقديس306(البريز/ ص: الترياق  انظر: كتاب) (42

. )1/210الصوفي) ( الفكر في
ولضضد اللمطضضي، السجلماسضضي المبضضارك بضضن أحمضضد اسضضمه  بضضل) (43

هضضض).1110( فضضاس إلى هض). وانتقل1090( سنة حوالي بسجلماسة
هضض).1155( سضنة تضضوفي المطلق، بالجتهاد لنفسه صرح حتى تفقه

عبضضد شضضيخه كلم فيضضه جميضضع منها: (البريز)، المصنفات من عدد له
التقليضضد). انظضضر: (شضضجرة مسضضألة فضضي التشديد الدباغ. و(رد العزيز

).1/201). و(العلم) (405/ الترجمضضضضضضضة: 352النضضضضضضضور) (ص:
يزعضضم ). والضضدباغ1/58الصضضوفي) ( الفكضضر في الشخاص و(تقديس

صلى النبي إل بالشريعة يحيط فيقول: (ول كلها بالشريعة أحاطا أنه

والجهاد التوحيد منبر
)27(



حوار هادئ مسسع السأسستاذ 
عبد السلما ياسأين

ًا     تكون     قراءته     ولعل الغافسسل     الفكسسر     لسسسموما     ترياق
(صضضحيحه) فضضي البخضضاري ترجمضضة تقرأ لم . لعلكالله)     عن

إلضضى دعضضا مضضن إثضضم بضضاب والسضضنة، بالكتضضاب العتصام كتاب
ِذيَنتعضضالى: ( اللضضه لقول سيئة سنة أو ضللة ّلضض ِر ا ْوزَأا َأ َوِمضضْن 

ٍم ْل ِر ِع ْي َغ ِب ُهم  َن ّلو جريضضر: حديث من مسلم صحيح ). وفيُيِض
ووزأر وزأرهضضا عليضضه كضضان سضضيئة سنة السلم في سن (ومن

ُقضضص أن غيضضر مضضن بعضضده مضضن بهضضا عِمل من أوزأارهضضم مضضن ين
كان شك (البريز). بل كتاب على منك الحكم شيءا). وهذا

لتبضاعه تكفضضل الدباغ بأن فيه قرأت له. وأظنك قراءاتك بعد
بضضن أحمضضد يقضضول القيامضضة يضضوم يحاسبوا ل وأن ُيسألوا ل أن

ًا يوم الدباغ- ذات يعني: لشيخه– له المبارك: (شكوت أمر
غضضائلته. فقضضال تضضؤمن ل والدنيا الدين في ضرر في بي نزل

ًا، منه تخش فل الدنيا في لي: (أما فأنضضا الخرة في وأما أبد
ول المضضر هضضذا عضضن ُتسضضأل ل أنك تعالى الله على لك أتكفل

ِلَم  وسئل)44(عليه) تحاسب يسضضتغيثون الناس كان الدباغ: (
جهضضد إذا الواحضضد فضضترى وجضضل، عز الله دون الصالحين بذكر
لهضضم قيضضل فلن... وإذا بسضضيدي يقضضول: احلضضف يمينضضه فضضي

منهم الكلم ذلك يقع ل ذلك نحو أو به واحلفوا بالله توسلوا
ًا من الديوان بأن: (أهل فأجاب ذلك؟ في السبب فما موقع
ًا ذلضضك فعلضضوا الله أولياءا الضضذوات... فضضي الظلم لقضضوة عمضضد

وخضضالقهم سضضيدهم يضضذكرون الذكر يحبون تعالى الله وأولياءا
الضضذات تضضوجهت طضضاهرة... فلضضو ذواتهضضم تكضضون أن سضضبحانه

وسضضألته جواهرها وبكل عروقها بجميع تعالى إليه الظلمانية
ًا الطلع لن– القضضدر سضضر علضضى يطلعهضضا ولم له ومنعها أمر
وسضضواس لهضضا وقع لربما المنع للولياءا- في إل يكون ل عليه
مضضن وأمضضر... فكضضان أدهضضى هضضو فيمضضا فتقع الحق، وجود في

بعبضضاد الناس عقول ربط من الديوان أهل فعله ما المصلحة
أوليضضاءا كونهم في وسواس لهم وقع إذا لنه الصالحين، الله
لهضضم القطضضاب أن الضضدباغ  ويزعضضم)45(يضضضرهم) ل ذلضضك فإن

نظام يقوم وعليها وترتيبات وتنظيمات وقرارات اجتماعات
الغضضوث حراءا... فيجلس بغار يكون فيقول: (الديوان العالم
ركبتضضه أمضضام والمدينة اليمن، كنفه خلف ومكة الغار، خارج

علضضى مالكيضضة وهضضم يمينضضه، عضضن أقطضضاب وأربعضضة اليسضضرى،
عضضن أقطضضاب وثلثضضة عنضضه اللضضه رضي أنس بن مالك مذهب

ُكّمضضل وسضضلم، عليضضه الله زأمضضان). كضل فضضي كضالغواث ورثتضضه مضن وال
. )217(البريز) (ص: 

الفكضضر فضضي الشضضخاص ). و(تقضضديس338 انظضضر: (البريضضز) () (44
. )1/123الصوفي) (

فضضي الشضضخاص ). و(تقضضديس163/164 انظر: (البريز) (ص:) (45
. )1/124/125الصوفي) ( الفكر

والجهاد التوحيد منبر
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والوكيضضل الثلثضضة، المذاهب من مذهب كل من واحد يساره
طويضضل كلم ذكضضر في استمر الخ. ثم– يعني: الغوث– أمامه

لزيضضارته الضضدباغ: (ذهبضضت تلميضضذ بعضضض  يقول)46(فيه َغناءا ل
ً زأوجاتي إحدى وكانت فقال شأنها، في معه فتكلمت حامل

ًا تلد لي: إنها ًا ولد ذكضضرت قضضدمت فلمضضا أحمضضد، اسضضمه ذكضضر
زأوجضضتي إن ثضم عنضه اللضضه رضضضي قضضال كما فكان لهلي ذلك

ًا الولى ولدت حيث غيرة دخلتها الخرى ترضضضع وكانت ذكر
ذلضضك علضضى فلمتهضضا تحمضضل لعلهضضا الوان قبضضل ففطمتهضضا بنية

ذلضضك. على وأقسمت البنت على وخفت حامل فقالت: إني
القصة. فقال: كذبت له الشيخ... ذكرت لزيارة ذهبت فلما
قضضال... فمكثضضت كمضضا فوجضضدتها فرجعضضت شيءا عندها ليس
فقلت: زأوجتك؟ فقال: أحملت لزيارته ومضيت أشهر ثلثة

ًا عشضضر خمسضضة منذ حامل فقال: إنها سيدي يا أدري ل يومضض
يشضبهني. فلمضضا وهضضو باسضمي فسضمه الله شاءا إن ذكر وهو

ًا ولدت ثم وفرحت قال بما الزوجة أعلمت رجعت كما ذكر
ياسضضين السضضتاذ  قضضال)47(بشرة) به الناس أشبه قال... وهو

هنا     ونورد): (358ص: والدولة الدعوة بين (السلم في
لنسسا     يصف     يكاد،      أو)48(أمي     الله     عباد     من     عبد     شهادة

اللسسه     اصسسطفاه     حيسسن     لسسه     حسسدث     مسسا     وصدق     ببساطة
يقسسول     بسمعه،     وسأمع     الله     بنور     فأبصر     إليه     وقربه
الفتسسوح     بسساب     بلغسست     الدباغ: فلما     العزيز     عبد     مولنا
رعدة     ثم     قشعريرة     فاس) دخلتني     أبواب     من     (باب

ًا. فجعلسست     يتنمسسل     لحمسسي     جعسسل     ثسسم     كسسثيرة، كسسثير
بلغسست     أن     إلى     يتزايد     والحال     ذلك،     على     وأنا     أمشي

ِغنضضا الغيضضن بفتح الغناءا فيه. لن فائدة  أي: ل) (46 هضضو: الفائضضدة. وال
. اللهو هو بالمد المال. والغناءا بالقصر: في

حصضضلت ولضضذلك أكثر كان الشيخ ماءا ولعل–فيه.  ما فيه  وهذا) (47
(الفتضضح/ فضضي الحضضافظ قضضال الشضضبه- كمضضا لن– والشضضبه الضضذكورة

الرجضضل مضضاءا يسضضبق أقسام: الول: أن ستة إلى )-: (ينقسم7/273
والثاني: عكسه. والثضضالث: والشبه، الذكورة له فيحصل أكثر ويكون

ُءا يسبق أن الضضذكورة فتحصضضل أكضضثر المضضرأة مضضاءا ويكضضون الرجضضل مضضا
الرجضضل مضضاءا يسبق للمرأة. والرابع: عكسه. والخامس: أن والشبه

والسضضادس: عكسضضه). انظضضر: بشضضبه، يختضضص ول فيضضذكر ويسضضتويان
. ). للعدوي1/14النساءا) ( أحكام (جامع

أميضضة كضضانت تقول: إذا أن تريد هل شيخ؟ يا التهويل هذا  لماذا) (48
مضضاذا؟ أم كرامضضة، الدباغ فأمية معجزة، وسلم عليه الله صلى النبي

عجضضز، عضضن ناتجضضة المضضة وأميضضة الضضدباغ أميضضة أن نعلم أفصح. فالذي
ًا فالميضضة معجزة، وسلم عليه الله صلى النبي وأمية مذمومضضة دائمضض

. وسلم. تأمل عليه الله صلى النبي أمية حاشا والسنة القرآن في
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وهسسو     بسسه     اللسسه     نفعنا     علل     بن     يحيى     سأيدي     قبر     إلى
الحسسال     حسسرازما. فاشسستد     بن     علي     سأيدي     طريق     في

ًا     يضسسطرب     صسسدري     فجعسسل ًا     اضسسطراب حسستى     عظيمسس
هسسو     لحيسستي. فقلسست: هسسذا     تضسسرب     ترقسسوتي     كسسانت
ذاتسسي     مسسن     شسسيء     خسسرج     شسسك! ثسسم     غأيسسر     من     الموت
صارت     الطبخ) ثم     (آنية     الكسكاس     بخار     كأنه     شيء
طويسسل.     كسسل     مسسن     أطول     صارت     حتى     تتطاول     ذاتي

بيسسن     كأنهسسا     وتظهسسر     لسسي     تنكشف     الشياء     جعلت     ثم
والمداشسسر،     والمسسدن     القسسرى     جميسسع     فرأيسست     يسسدي،
ترضسسع     النصسسرانية     السسبر. ورأيسست     فسسي     كلمسسا     ورأيت
البحسسور،     جميسسع     ورأيسست     حجرهسسا،     فسسي     وهسسو     ولسسدها
دواب     مسسن     فيهسسن     مسسا     وكسسل     السبع     الرضين     ورأيت

وأنسسا     فوقهسسا     وكسسأني     السسسماء     ومخلوقسسات. ورأيسست
الخسساطف     كسسالبرق     عظيسسم     بنور     فيها. وإذا     ما     أنظر
مسسن     النسسور     ذلسسك     جهسسة. فجسساء     كسسل     مسسن     يجيء     الذي

ومسسن     شمالي     وعن     يميني     وعن     تحتي     ومن     فوقي
حسستى     عظيسسم     بسسرد     منسسه     وخلفسسي. وأصسسابني     أمامي
لئل     وجهسسي     علسسى     ورقدت     مت. فبادرت     أني     ظننت
كلهسسا     ذاتي     رأيت     رقدت     النور. فلما     ذلك     إلى     أنظر

ًا: العين تبصسسر،     والرجسسل     تبصر     والرأس     تبصر     عيون
السستي     الثيسساب     إلسسى     تبصر. ونظرت     أعضائي     وجميع

في     سأرى     الذي     النظر     ذلك     تحجب     ل     فوجدتها     علي
والقيسساما     وجهسسي     علسسى     الرقسساد     أن     الذات. فعلمسست

سأسساعة     المسسر     علسسى     اسأسستمر     سأسسواء. ثسسم     حسسد     علسسى
وإخبسسار للفتسسح، تتمة البريز كتاب . وبقيةفانقطع

اللسسه ومعرفسسة السسذات أنسسوار وعسسن الغيسسوب، عسسن
ًا  ويقضضولرسأسسوله). وصحبة ): (كتضضاب73(ص: فضضي أيضضض
ًا تكضضون قراءاتضضه ولعضضل المبضضارك، بضضن لمحمضضد البريضضز ترياقضض
ًا الدباغ الله). يقول عن الغافل الفكر لسموم النسضضبة مبينضض

ثلثمائضضة البصضضيرة نظضضر البصيرة: (إن وقوة البصر قوة بين
نظضضر فضضي منها واحد جزءا جزءا ألف وستون وستة جزءا ألف

الكامضضل، العضضارفُّ ذات فضضي الجضضزاءا مضضن والبضضاقي العيضضن،
بمجمضضوع نظضضره ولكضضن بعينضضه، أحدنا ينظر كما بذاته فينظر
الغضضوث بضضه يعنضضي واحد لرجل إل يكون ل وهذا كلها، الجزاءا

المبضضارك: بضضن أحمضضد  يقول)49(السبعة) القطاب تحته الذي
لضضه تكضضون الضضذي الضضولي الضضدباغ- عضضن (سألته- يعني: شيخه

ًا وستون وستة ثلثمائة يعنضضي الكامضضل الوارث فقال: هو ذات
لضضه وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى فقلت: وموروثه فقط، الغوث

ًا وعشرون ألف مائة الغضضوث بال ). فما124000( ذات ألف

. )349 انظر: (البريز) (ص:) (49
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صضضلى النضضبي يطيضضق مضضا أحضضد يطيق فقال: ل كلها؟ يرثها لم
ذات ل أنضضه الغضضوث فضضي الوراثضضة ومعنضضى وسضضلم، عليضضه الله

ذاتضضه) من أكثر وسلم عليه الله صلى النبي ذات من شربت
إلضضى تنضضزل الملئكضضة أن يزعضضم كتابه تمدح الذي  والدباغ)50(

– الخواجضضات أشكال على وهم الصوفية، بأمر تأتمر الرض
مبضضارك بضضن أحمضضد يقضضول والطفضضال النصارى- والشضضحاذين

مضضن     مدينضضة     كضضل     فضضي     إنيقضضول: ( عنضضه اللضضه رضضضي وسمعته
ًا     المدن ًا     عدد ًا     السبعين     مثل     الملئكة     من     كبير أقضضل     أو     ملكضض

ًا     يكونضضون     أكثر     أو ل     فيمضضا     الوليضضاءا     مضن     التصضضوفُّ     لهضضل     عونضض
الملئكضة     عنضضه: وهضضؤلءا     اللضه     رضضي     قال     الولي،     ذات     تطيقه
بنضضي     هيئضضة     على     يكونون     المدن     في     موجودين     يكونون     الذين

يلقضضاك     مضضن     ومنهم     خواجة،     صورة     في     يلقاك     من     فمنهم     آدم
طفضضل     صضضورة     فضضي     يلقضضاك     مضضن      ومنهضضم)51(فقيضضر     صورة     في

)52(يشضضعرون)     ل     ولكنهضضم     النضضاس     في     منغمسون     وهم     صغير

يحفضضظ يكضضن لضضم جاهضضل أمضضي رجضضل من عجيب كشف وهذا
ًا ًا حزب مبضضارك، بضضن أحمضضد تلميضضذه بشهادة القرآن من واحد

والحضضديث القضضرآن بين التفريق يستطيع كان ذلك مع ولكنه
ًا يستطيع كان بل السماع، بمجرد القرآن بين يفرق أن أيض

بالكشضضف ذلضضك كضضل القدسضضي، والحضضديث النبضضوي والحديث
غير من ياسين، السلم عبد الستاذ به يتغنى الذي الصوفي

ًا يستطيع كان بل فحسب هذا وليس تعليم، ول علم أن أيض
فضضإذا وضضضعيفه موضضضوعه مضضن الحضضديث صحيح ويعلم يفرق
عليضضه اللضضه صضضلى الرسضضول قاله هل علم الحديث إليه ألقي

ًا اكتشافه وأخبث كله هذا من أعجب  بل)53(ل؟ أو وسلم نبي
ًا ًا له (هويد). وأن اسمه جديد أيها وإليك الدباغ يحفظه كتاب

مبضضارك: بن أحمد قال المزعوم والكشف الفتح هذا الستاذ
كشضضف     محصضضلة     هضضود     نسضضب     في     عنه     الله     رضي     قاله     (ومما
ًا،     يعرفُّ     ل     أمي     فإنه     وعيان لحضضد     ينبغضضي     فل     غيضضره     ول     تاريخ

مبنضضي     لنضضه     هضضود     نسضضب     في     التاريخ     أهل     قال     بما     يعارضه     أن
الواحضضد     خضضبر     فضضي     اضطرب     فقد     ذلك     ومع     الواحد،     خبر     على
بن     رباح     بن     الله     عبد     بن     هود     نسبه     في     فقيل     هود     نسب     في

الوصضضف هضضذا تعدى كيف ). انظروا301 انظر: (البريز) (ص:) (50
وكضضل وسلم، عليه الله صلى العالمين سيد وتناول أقطابهم الكفري

. الدباغية الكشوفات من عندهم الزندقة هذه
ًا يلقاك من منهم  يعني: أن) (51 ً شحاذ . متسول
. )164/165 انظر: (البريز) (ص:) (52
عبضضد بعدها). للشضضيخ / وما299الصوفي) (ص:  انظر: (الفكر) (53

. الخالق عبد الرحمن
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نضوح،     بضن     سضضام      بضن)54(آدم     بضن     عضوض     بن     عماد     بن     الجارود
عليضضه نضضوح بن سام بن فخشذ بدار شارخأ بن هود وقيل: هو

ًا عماد أبي عم ابن هذا على فهو السلم عضضاد من جعل دائم
وأرغضضب لحضضاله وأعرفُّ لقوله أفهم لنهم منهم يكن لم وإن
ًا عنه: وأما الله رضي اقتفائه. قال في فكضضانوا الولضضى عضضاد
ًا لهم الله وأرسل السلم عليه نوح قبل .هويضضد)( يسمى نبي
إلضضى أرسضضل الضضذي هود بخلفُّ بشرعه مستقل رسول وهو
المرسلين. قضضال: من قبله من لشرع مجدد فإنه الثانية عاد

كتاب. قال: ولسيدنا له يكون أن بد فل مسقل رسول وكل
كتضضب جميضضع أحفضضظ كما أحفظه وأنا كتاب . المذكورهويد)(

ّدها. قضضال المرسضضلين. فقلضضت ُعضض َت أعضضدها ول أحفظهضضا لضضه: و
ًا يعدها جعل مني. ثم اسمعوا ًا، كتاب قال: (أي: الدباغ). كتاب

ًا الولي يكون ول ً الكتضضب هذه بجميع يؤمن حتى ولي تفصضضيل
المفتضضوح الوليضضاءا لسضضائر فقلضضت: هضضذا الجمضضال يكفيضضه ول

منضضه فاسضضتفدت الغضضوث وهضضو فقضضط لواحد فقال: بل عليهم
دالضضة وعلومه الغوث هو عنه الله رضي أنه الوقت ذلك في

السضضير أهضضل اتفضضق وأقسضضام: جضضزءا أجضضزاءا ثلثضضة   والنسضضب) (54
بيضضن مضضا فيضضه مختلضضف وجضضزءا عدنان، إلى وهو صحته على والنساب

ل وجضضزءا إبراهيضم، إلضضى عضدنان فضضوق مضا وهو به، وقائل فيه متوقف
ًا فيه أن تشك آدم. قضضال إلى إبراهيم فوق ما وهو صحيحة غير أمور

فوق النسب حفظ يصح ): (ول13/193السنة) ( (شرح في البغوي
يصضضح ): (ول15السضضيرة) (ص: (تهضضذيب فضضي النووي عدنان). وقال

أن ). بعد1/71المعاد) ( (زأاد في القيم ابن يعتمد). وقال شيءا فيه
بيضضن عليه متفق الصحة، معلوم هاهنا عدنان: (إلى إلى النسب ذكر

خلفُّ ول فيضضه، مختلضضف عضضدنان فوق وما البتة، خلفُّ ول النسابين،
فضضي الضضذهبي السلم). قضضال عليه إسماعيل ولد من عدنان أن بينهم

عليهمضضا إبراهيضضم بضن إسضضماعيل ولضضد من ): (وعدنان1/1(السيرة) (
مضضن وإسماعيل عدنان بين فيما اختلفوا لكن الناس، بإجماع السلم

عضضدنان وراءا ما يعرفُّ من وجدنا الزبير: (ما ابن عروة الباءا). وقال
ًا) إل قحطان ول ). وقضضال1/58سعد) ( ابن (طبقات في  كما.تخرص
عمضا المسضاك عندنا ): (المر1/58(طبقاته). ( في نفسه سعد ابن

رقضضم /قبضضل7/162الباري) ( إسماعيل. انظر: (فتح إلى عدنان وراءا
عليضضه اللضضه صضضلى النضضبي مبعضضث باب النصار، مناقب -كتاب3851ح

السيرة): (ألفية في العراقي وقال وسلم
النسب وأهل عدنان ابن وهو

الكتب في هنا إلى أجمعوا قد 
ٌءْف وبعده   ْل جّم كثير ُخ
النظم هذا حواه أصحه 
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لملُت منضه سضمعت مضا جميضع قيضضدت لضو فضإني ذلضضك علضى
ًا، مضضا قضضدر علضضى معكم كلمي يقول: جميع مرة وكم أسفار
الضضضلل هضضذا يعتضضبر ياسضضين  فالسضضتاذ)55(العقضضول) تطيقضضه
ًا الدباغي والدولة الدعوة بين (السلم في فيقول أكبر فتح

القوما     طريق     في     للمريد     يقع     فتح     وأول): (358ص:
ووراثسسة     خلقسسه     فسي     اللسسه      سأسسنة)56(الصسسادقة     الرؤيسسا
بما     شاء     لمن     الله     يفتح     ذلك     للصادقين. وبعد     نبوية
ًا،     يقظة     شاء وبسسه     الكسسبر،     الفتح     ذلك     ونهاية     ومنام

السضضتاذ وقال )57(الحجب)     عنه     وتتجلى     السالك     يكمل
ًا     أسأمع     وكنتياسين: ( السسذاكرين     إخسسواني     مسسن     كثير
وفتوحسسات،     تجليسسات     مسسن     لهسسم     يحسسدث     عما     يخبرون
الطريسسق،     أدب     لسسذلك     يسسدعو     كمسسا     المسسر     لهم     وأسألم

تعسسالى،     اللسسه     بفضسسل     الصسسادقة     الرؤيا     جاءتني     حتى
فسسي     ل     اليقظسسة     حالسسة     فسسي     نورانيسسة     تجليات     وتلها
مسسن     لسسي     وحصسسل     النورانية     الجساما     ورأيت     النوما،

بمسسا     أفخسسر     ولسسست     الكثير،      الشيء)58(الكشف     حالة
الشسسكر     منسسي     تستدعي     الله     فنعمة     يد     فيه     لي     ليس

. )103/104 انظر: (البريز) (ص:) (55
مضضن الصضضحيحين وفضضي النبيضضاءا حق في ورد هذا أن نعلم  الذي) (56

اللضضه رسضضول بضضه ُبدئ ما قالت: (أول أنها المؤمنين أم عائشة حديث
جضضاءات إل رؤيضضا َيضضرى ل فكضضان النضضوم في الصالحة الرؤيا الوحي من
ل كمضضا أحضضد فيهضضا يشضضك فل وإنضضارته الصبح). أي: كضضضيائه فلق مثل

يرى ل رواية: (فكان وفي ونوره، الصبح ضياءا وضوح في أحد يشك
ًا فضضالمراد رأى كمضضا اليقظضضة فضضي كان). أي: وجضضد إل المنام في شيئ

يخفضضى أي: ول التفسضضير فضضي رواية جاءات بالصالحة: الصادقة. وقد
شضضاقة كضضانت وإن صضضادقة كلهضضا وسلم عليه الله صلى النبي رؤيا أن

رسضول ابتضدئ وغيضره: (وإنمضا القاضي أحد. قال يوم رؤياه في كما
جبريضضل هو الذي الملك يفجأه لئل بالرؤيا وسلم عليه الله صلى الله

القضضوى أي: لن البشضضرية القضضوى تتحملهضضا فل أي: الرسضضالة بضضالنبوة
خلقضضه الضضتي صورته على يكن لم وإن الملك رؤية تتحمل ل البشرية

الرسالة سيما ل به يخبر ما على ول صوته سماع على ول عليها الله
ًا الرؤية فكانت الحلبيضضة) ( وسلم). (السيرة عليه الله صلى له أنيس
على علمة الرؤيا هل لماذا؟ للمريد ُترى الصادقة ). والرؤيا1/233

الشضضيطان؟ يفجضضأه ل حضضتى أم النورانيضضة؟ علضضى علمضضة أم الكشف؟
. طويلة؟!!! واللئحة

لل على (البريز) اشتمل  وكتاب) (57 ا أضضل ض ولكننضا ذكرنضا مم
ًا سبق مما اكتفينا مضضن ذكر بما حصل المقصود أن إلى وإشارة إيثار
. جرار. والحبل جّل، من قّل وهذا الترياق، كتاب
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ص: الطوفضضان أو (السضضلم فضضي  ويقضضولعنها).     بالتحدث
بحمسسد     الصسسوفي     علسسم     طويلب     أنا     كتبت     (وقد):ضض 33

ّنه     الله اللسسه     رسأسسول     أحسساديث     أذكسسر     كتبسست     فيمسسا     وم
للميسسر     بالطاعة     تأمرنا     التي     وسألم     عليه     الله     صلى

القصسسر     عميل     بأني     قوما     واتهمني     الصلة،     أقاما     ما
يبعسسث     أن     ارجسسو     زلسست     ول     كنسست     وأني... وأنسسا     وأني
ً     لنا     الله وقوته.     العزيز     عبد     بن     عمر     إيمان     في     رجل
الذكي     النبي     حفيد     الجليل     المر     لهذا     أرشح     أنا     وها

المضضويين أن يزعضضم ياسين  والستاذالصوفي).     اللمعي
ًا العزيضضز عبضضد بضضن عمر قتلوا الذين هم فضضي فقضضال مسضضموم

(35ص: الطوفضضان أو (السضضلم )59(المويسسون فسسسم): 

أن بعسسد ربسسه إلى فذهب الكاسأر السأد هذا الثعالب
يسسا حسسسن يا لك بأريجه. فهل النسانية تاريخ عطر
للحسضضن هضضذا تقضضول . لمضضاذاالفلح!) إلسسى النبي حفيد
اذا؟ أم ليحكمهضم هضل الناصضح؟ أيهضا الثضاني فضي ويقضول م

(المبتدئون):ضض 394ص: والدولضضة الضضدعوة بيضضن (السضضلم
لهسسم     يحق     ل     وكسلهم     بتقصيرهم     المتعثرون     مثلي

(البريضضز) (ص: التريضضاق كتضضاب مضضن الكشضضف تفسضضير  فلنأخضضذ) (58
عضضرفُّ شخص إلى نظر إذا الكشف صاحب الولي ): (إن306/307

خيضضوطا لهم يرى باليمان له يختم من لن وشقاوة؛ سعادة من حاله
يرى بينما السماءا، إلى ضاربة تنفذ الشمس شعاع مثل صافية بيض
ًا... ومن الكفر إلى أمره يئول من خيوطا لهم الصبيان إلى نظر زأرق

ومضضن مشضضرق خيطضضه مضضن فيهضضم يرى فإنه الكشف أرباب من وكان
يعلضضم الرض إلضضى البطضضن من الذات سقوطا أزأرق... وبنفس خيطه

الخضضواص: (فمضضن علضضي إليضضه). ويقضضول يصير ما الكشف هذا صاحب
ًا الجنضضة أهل أحوال علم هنا العارفين من حجابه كشف شضضك ل علمض

. )11ص: الغواص بشريته) (درءا حجاب عن لخروجه فيه
سضضفيان أبضضو وأبوه معاوية فيهم بما المويين في ياسين  يقول) (59

الطوفضضان) أو (السضضلم فضي عنهضضم الله رضي الصحابة من وغيرهما
بضن عمضضر والعباسضضيين؟... نشضأ للمويين كانت كسروية (ص: ) (أي

ًا العزيز عبد ًا أمير رأينضضاهم الضضذين مضضع أميضضة بنضضي قصضضور فضضي مترفضض
فضضي نشضضأ مخمورين، سكارى ويبيتون ويتقلبون ويتجردون يرقصون

عليهضضم وسضضلطت المسضضلمين واسضضتعبدت للسلم تنكرت دولة ظل
ويقتلضضون المضضوال يجبضضون يوسضضف بضضن الحجضضاج مثضضل فراعنضضة طغاة

الصضضورة جميضضل وكان الجواري، بين القصور في عمر شب الرجال،
ًا ًا الدنانير. وكضضان بمئات الحلل ويلبس يتزين فاره بمشضضيته مشضضهور

ان كضانوا كما العمرية الخيلءا ًا يسضمونها. وك بنضي كضالمويين متكضبر
. أمية)
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اللسسه     فضل      لكن)60(الرجال     مقامات     عن     يتحدثوا     أن
مسسن     يسسذيقنا     أن     المبتسسدئين     المريسسدين     معشسسر     علينا
وبسسوارق،     لوائح     الصوفية     يسميه     ما     المقامات     هذه

ًا،     ربنا     مع     لنزداد ًا،     رغأبة     سأبحانه     وإليه     صدق وشسسوق
علسسى     القسسائم     وفضسسله     اللسسه     بحمسسد     ذلسسك     لسسي     حصسسل
عسسن     فنيت     الوليين     فالمرتدين     مرات،     ثلث     خلقه،

ولسسم     أتسسبينه،     ول     وعيسسي     ليسسس     ثسسابت     بوعي     وجودي
أخسسذتب     لنسسه     داما؟     كسسم     أدري     ولست     وجود،     لي     يبق
فنيسست     فإني     الثالثة     المرة     أما     دقائق     أما     ثانية،     بغتة

ليسسس     وعسسي     اللسه،     بوجسسود     وعسسي     الفنسساء     مسسع     وكسان
وصسسفها     أمسساما     تقسسف     حالسسة     وتلسسك     أتبينه،     ول     وعيي

قصسور     مسن     ربهسسا     إلى     تضج     مسكينة     عارية     اللفاظ
ياسضضين: السضضتاذ  وقضضولالخالق).     إدراك     عن     المخلوق

فنيت     فإني     الثالثة     المرة     وجودي... أما     عن     فنيت(
الصضضوفية: عنضضد معنضضاه . فالفنضضاءاوعي)     الفناء     مع     وكان

دون     اللهية     بالصفات     البشرية     الصفات     تبديل     هو(
إلهيسسة     صسسفة     قسسامت     صسسفة     ارتفعسست     فكلمسسا     الذات،

القشضيري: (فضإذا الكريضم عبضد الصضوفي  قال)61(مقامها)
الحق... بصفات بقي الغيار من الثار توهم عن فني

ثم أفنوا ثم فأفنوا
أفنوا

 

ربه قرب من بالبقا وأبقوا
  

في يكون الذي الوالي وذكر الولياءا مقامات عن الدباغ  تحدث) (60
فضضي العبضضاد منهضضا: أفعضضال بضضأمور يكاشضضف فقال: (فإنه الول المقام

ومنهضضا السبع، السماوات أو السبع الرضين مشاهدة ومنها خلواتهم
الرض فضضي ممضضا ذلضضك وغيضضر الخامسضضة الرض فضضي الضضتي النضضار

ومنهضضا توالضضدها، وكيضضف الشضضياطين مشضضاهدة والسضضماءا... ومنهضضا
). و(تقضضديس143ص: -البريضضز يسضضكنون؟ وأيضضن الجضضن مشضضاهدة

عنهضضا قضضال الضضتي الرجضضال مقامضضات هضضي ). هذه1/210الشخاص) (
بتقصسسيرهم     المتعسسثرون     مثلسسي     المبتسسدئونياسضضين: ( الشضضيخ

.الرجسسال)     مقامسسات     عسسن     يتحسسدثوا     أن     لهم     يحق     ل     وكسلهم
أذاقضضه ). وقضضد394والدولضضة) (ص: الدعوة بين (السلم انظر: كتابه

اللسسه     فضل     (لكننفسضضه:  هضضو قضضال كمضضا المقامضضات هذه من الله
هسسذه     مسسن     يسسذيقنا     أن     المبتسسدئين     المريسسدين     معشسسر     علينسسا

المذنب     العبد     أنا     أخبرتكم      و(كماياسين:  ويقولالمقامات).
. الصوفية)     يد     على     أتاني     علي     الله     فضل     أن

عبضضد ). لمضضؤلفه207الصضضوفية) (ص: مصضضطلح  انظر: (معجم) (61
. الحفني المنعم
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ثضضم     الحق،     بصفات     ببقائه     وصفاته     نفسه،     عن     فناءا     فالول
شضضهود     عضضن     فناؤه     ثم     الحق،     شهوده     الحق     صفات     عن     فناؤه
هضضذه أن شضضك  ول)62(الحضضق)     وجضضود     فضضي     باسضضتهلكه     فنضضائه

علضضى خطيضضرة ياسضضين الستاذ من صدرت التي التصريحات
ورؤيضضة والتجلضضي، الفنضضاءا، هضضذا واعتقضضاد الصضضحيحة، العقيدة

الضلل من ذلك  وغير)63(والفتح والكشف، يقظة، الجسام
ًا –لليمان للقلوب. ومحبط مبيد الصوفي الله- وقضد عيضاذ ب

الشضضريعة     عيضضن على الطلع أراد من أن ياسين الستاذ بين
يسضضلمه     أن     بشضضرطا     لكن     روحانيته،     يرقي     شيخ     من     له     بد     فل

. )68/69التصوفُّ) (ص: علم في القشيرية  انظر: (الرسالة) (62
ل عليضضه ): (والمفتضضوح147(البريضضز) (ص: فضضي الضضدباغ  يقضضول) (63

وسضضلم عليضضه اللضضه صلى النثى). والرسول أرحام في ما عليه يغيب
إل يعلمهضضا ل خمس الغيب البخاري): (مفاتح (صحيح في كما– يقول
ول اللضضه إل الرحضضام تغيض ما يعلم ول الله إل غد في ما يعلم ل الله
تمضضوت أرض بضضأي نفس تدري ول الله إل أحد المطر يأتي متى يعلم

(البريز) (ص: في الدباغ الله). يقول إل الساعة تقوم متى يعلم ول
الخمضضس أمضضر عليه يخفى ): (وكيف1/218 المعاني - و(جوهر147

أمتضضه مضضن التصضضرفُّ أهضضل مضضن والواحضضد وسضضلم؟ عليضضه اللضضه صضضلى
الخمضضس). وقضال: (إنمضضا هذه بمعرفة إل التصرفُّ يمكنه ل الشريفة

تعالى الله إل يعلمهن ل خمس في وسلم عليه الله صلى النبي قال
يخفضضى ل وسضضلم عليضضه اللضضه صلى فهو وإل الوقت، في له ظهر لمر
يخفضضى وكيضضف الشريفة، الية في المذكورة الخمس من شيءا عليه
دون وهضضم يعلمونهضضا الشضضريفة أمته من السبعة والقطاب ذلك عليه

هضضو الضضذي والخريضضن الوليضضن بسضضيد فكيضضف بالغوث؟ فكيف الغوث،
ومنضضه شضضيءا كل سبب شيءا). قوله: (هو كل ومنه شيءا كل سبب

هضضي الضضتي المحمديضضة بالحقيقضضة يسمونه ما إلى شيءا): (إشارة كل
عنضضد الثضضاني بضضالوجود عنهضضا المعضضبر وهضضي عنضضدهم، شضضيءا كضضل أصل

اللهضضة). انظضضر: (تقضضديس بتعضضدد البضضاطنيين. وحقيقتهضضا: القضضول
فضضي الحضضافظ ). ونقضضل1/216الصضضوفي). ( الفكضضر فضضي الشضضخاص
الخمضضس مضضن شيءا علم ادعى قال: (من أنه القرطبي (الفتح) عن

ًا كضان وسضضلم عليه  الله صلى الله رسول إلى مسنده غير فضي كاذبضض
أمضضر عضضن كضضان إذا وغيره المنجم من فجائز الغيب ظن دعواه. وأما

مسضائل مضن مسضألة فضي تكلضضم مضن بعلم). فكضضل ذلك وليس عادي
مضضن لحضضد سضضبيل ول الواقضضع، وافضضق وإن بضضالظن يتكلضضم فإنما الغيب
اللضضدني العلضضم بطريق ول الخير بطريق ل بالغيب، العلم إلى الخلق
بالكضضذب السضضلم سضضمعة شضضوهوا الضضذين الضضدجالون يضضدعيه الضضذي

اللضضه عبضضد بضضن العزيضضز عبضضد كتضضاب: (فضضضيحة من والخرافات. انتهى
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كيضضف     فيهضضا     يتصضضرفُّ     وأولده     الزوجة     فيهم     بما     وعياله     نفسه
فينقضضل   النشضضراح،     كضضل     لضضذلك     المريضضد     قلب     انشراح     مع     شاءا
بيضضن (السلم كتابه في – للشعراني)64((الميزان) كتاب عن

إنفصسسل: نصضضه: ( ) مضضا353/354ص: والدولضضة الضضدعوة
عيسسن     علسسى     الطلع     إلسسى     الوصول     قائل: كيف     قال

هد     الستي     المطهرة     الشريعة اغأستراف     النسسان     يش
تسسساويها     ويشسسهد     منها     مذاهبهم     المجتهدين     جميع
ًا     الصحة     في     كلها ًا     كشف ًا     ل     ويقينسس ًا     إيمانسس وتسسسليم

ًا     ول     فقط ًا. فالجواب: طريق     ظن الوصسسول     وتخمين

اه) (ص: فيمضا وكضذبهما جهلهمضا ببيضان قفاه على والده وصفع ادعي
. الله- رحمه– الزمزمي محمد العلمة ). لشيخنا11

ويسلمه، الضلل هذا مثل ياسين الستاذ منه ينقل الكتاب  هذا) (64
الكضضبرى). و(البريضضز)، (الطبقضضات وكتاب الكتاب، هذا أن ويعتقد بل
أمضضا فيضضه، مضضا رأيت (البريز) فقد كتاب أما والترياق، الفتح كتب من

وخرافاتهضضا الصوفية فسق كل كاتبه فيه جمع فقد (الطبقات)، كتاب
والشضضاذين واللئطييضضن والمجضضاذيب المجضضانين كضضل فيجعل وزأندقتها
ًا، ًا البهضضائم يضضأتون والذين جنسي ًا عيانضض أوليضضاءا الطرقضضات فضضي وجهضضار

إليهضضم وينسضضب الكرامضضات وأربضضاب العضضارفين سضضلك فضضي وينظمهضضم
الخلفضضاءا ثضضم بكضضر بضضأبي يبضضدأهم أن يسضضتحي والمقامات. ول الفضل

ًا الحمضضارة يضضأتي كضضان من هؤلءا سلك في ينظم ثم الراشدين جهضضار
ًا يقضضول ومن ومن عمره، طيلة يغتسل ل كان ومن الناس أمام نهار
ي سضيده سضماه مضن ترجمة (الطبقات). في ). من2/135( في عل

علسسى     مسسن     ينزلسسه     غأيسسره     أو     بلسسد     شيخ     رأى     إذا     وكانوحبش: "
فيهسسا. فسسإن     أفعل     حتى     رأسأها     له: أمسك     ويقول     الحمارة

يمشسسي     أن     يسسستطيع     ل     الرض     فسسي     تسسسمر     البلد     شيخ     أبى
يمسسرون     والنسساس     عظيسسم     خجل     له     حصل     سأمح     خطوة. وإن

ًا الله (رضي الشيخ كرامة في عده الفعل . وهذاعليه) عنضضه) عفضضو
بوخضضبزة: محمضضد العلمة شيخنا تعبير حد على عليه). أو الله (غضب
يأمر ما نطبق أن منا يطلب ياسين غيره). والستاذ عن الله (رضي

الحمضضارة لضضه تمسضضك أن امضضرك إذا يعنضضي– نقضضاش غير من الشيخ به
فضضي فيقضضول– نقضضاش غيضضر مضضن تطيعضضه أن عليضضك يجضضب بهضضا ليفعضضل

فقيضضه عالم انصياع في هنا عندنا العبرة إن ): (ثم1/52(الحسان) (
بل     يسسأمر     فيمسسا     يطيعه مقضضدم)، (متبضضوع لشضضيخ الملضضة أعلم مضضن

الصسادقون     الفقهسساء     يضطر     الدائم: لماذا     نقاش. السؤال
ل     الستي     الوليسة     السدائم: أنهسا     والجسواب     المشايخ؟     لصحبة
وعل     جل     الله     يقذفه     بنور     بل     والطلع،     بالدراسأة     تكتسب

فيقسسول:     الغزالسسي     كلما     ينقسسل     أصسسفيائه... ثسسم     قلوب     في
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بميسسزان     عسسارف     شيخ     يد     على     السلوك     هو     ذلك     إلى
نفسسسه     يسسسلمه     أن     بشسسرط     وسأسسكون،     حركسسة     كسسل

يشسساء      كيسسف)65(وعيالها     أموالها     وفي     فيها     يتصرف
)66(النشسسراح)     كسسل     لسسذلك     المريسسد     قلسسب     انشراح     مع

تسضضلموا أن منكضضم يطلضضب ياسضضين الستاذ المريدين معشر
يشضضاءا وكيضضف يشاءا ما فيها يفعل للشيخ، وأموالكم عيالكم،

للشضضيخ زأوجتضضه يسضضلم من فيكم قلوبكم؟. وهل انشراح مع
صضضدره؟. انشضضراح مضضع يشضضاءا وكيضضف يشضضاءا مضضا بهضضا ليفعضضل
فضضي ياسضضين السضضتاذ القضضراءا؟! ويقضضول معشر لكم الجواب

(354ص: والدولضضة الضضدعوة بيضضن (السضضلم وتسسسليم): 
إلى     وارجع     منه،     وتنفر     النفس     تأباه     للشيخ     النفس

ًا     علمت     إني اللسسه     لطريسسق     السالكون     هم     الصوفية     أن     يقين
وطريقهسسم     السسسير،     أحسسسن     سأسسيرتهم     وأن     خاصسسة،     تعسسالى
جمسسع     لسسو     بسسل     الخلق،     أزكسسى     وأخلقهسسم     الطسسرق،     أصسسوب
علسسى     السسواقفين     وعلسسم     الحكمسساء،     وحكمسسة     العقلء     عقسسل
ًا     ليغيسسروا     العلمسساء،     مسسن     الشسسرع     أسأرار سأسسيرهم     مسسن     شسسيئ

ذلسسك     إلسسى     يجسسدوا     لسسم     منسسه     خيسسر     هو     بما     ويبدلوه     وأخلقهم
ظساهرهم     فسي     وسأسسكناتهم،     حركسساتهم     جميسع     سأبيلً. فسإن

نور     وراء     وليس     النبوة،     مشكاة     نور     من     مقتبسة     وباطنهم
اللسسه،     ولسسي     يا     به. نعم     يقتبس     نور     الرض     وجه     على     النبوة

حضضول يضضدور الكتضضاب . وبقيضضةبسسه)     يستضسساء     النبسسوة     نور     وراء     ما
ن الثضاني الجضزءا واستسضلمه. أمضا المريد وحول وتقديسه الشيخ م

منه. (الحسان) فأطم
ل الزوجة. وهضضذا على الولى بالدرجة (عيالها). تطلق  ولقظة) (65

. اللغة كتب من كتاب أصغر درس من على يخفى
لنضضا ليس إذ حاله، إليه نسلم شيخ لنا عقيل: (وليس ابن  وقال) (66

علضضى يضضضرب والصضضبيان المجضضانين وأن التكليف في داخل غير شيخ
شضضيخ لنضضا كضضان ولضضو الخطضضاب، بدل والضرب البهائم، وكذلك أيديهم
عنضضه اللضضه رضضضي الصضضديق بكضضر أبا الشيخ ذلك لكان حاله إليه يسلم

عمر إلي. فهذا فسلموا يقل ولم فقوموني، اعوججت قال: إن وقد
الوصضضال عضن يقضول: تنهانضا أمنضا. وآخضضر وقضد نقصضضر بالنضا يقول: ما

تفسضضخ). والصضضوفية ولضضم بالفسضضخ يقضضول: أمرتنضضا وآخضضر وتواصضضل؟
نهايضضة (وهضضذا فعضضل، مضضا يضضضره لضضم عضضرفُّ إذا الشضضيخ أن يعتقضضدون
إل العضضارفُّ إليها ينتهي حالة ل أنه على أجمعوا الفقهاءا لن الزندقة،
الصضضغائر. فضضالله في يضايقون النبياءا كأحوال التكليف عليه ويضيق

الثبضضات). انظضضر: مضضن الخضضالين الفضضراغ هضضؤلءا إلضضى الصغاءا في الله
الصضضضوفية) (ص: ). و(فضضضضائح373/374إبليضضضس) (ص: (تلضضضبيس

33/34( .
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لمتبسسوعه     نفسسسه     سأسسلم     كيسسف     انظسسر     الغزالسسي     أزمة
علسسى     عنهسسم     اللسسه     رضي     القوما     أجمع     المقدما. وقد

السسسلوك. نعسسم     رائحسسة     يشسسم     ل     له     شيخ     ل     من     ل     أن
اللهيسسة     الحضسسرة     تجسسذبهم     السسذين     المجاذيب     هنالك

ينتفسسع     ول     التكليسسف     عنهسسم     يرفسسع     وهؤلء     مباشرة،
مسسن     حكسسم     فمسسا     قلسست     الشعراني: فإن     بهم. يقول

غأير     من     بنفسه     وسألك     المعاصي     وترك     الحلل     أكل
الوقسسوف     مسسن     المقسساما     هسسذا     إلسسى     يصسسل     فهل     شيخ،
يصسسح     فسسالجواب: ل     للشسسريعة؟     الولسسى     العين     على
بأحسسد     إل     العاليسسة     المقامسسات     إلسسى     الوصسسول     لعبسسد

يسسد     علسسى     بالسلوك     وإما     اللهي     بالجذب     إما     أمرين،
مسسن     الفسسائض: وأهسسم     الصسسادقين. المسسدد     الشسسياخ

يصسسحب،     من     معرفة     واتباعه     الشيخ     ضرورة     معرفة
أيتسسم     القبسسور؟     فسسي     السسذين     اللسسه     أوليسساء     أيصسسحب
هسسذا     يمكسسن     وهسسل     بروحسسانيتهم؟     بالتصال     السلوك

العسستراف     البشسسر     طبسسع     مسسن     إن     ثسسم     التصسسال؟
اللسسه     واختصسساصا     بالوليسسة     والعسستراف     بسسالموتى،

حيسسن     بعينسسه     بشسسخص     أشرت     فإذا     يشاء،     من     بفضله
وأنكسسرت     بالسسسوء     المسسارة     النفسسس     وقفسست     يسعى،

بتيسسسر     النبيسساء     بروحانيسسة     التصسسال     واسأتعلت. إن
ل     والتربيسسة     السسسلوك     لكسسن     عليهسسم،     اللسسه     فتسسح     لمن

اللسسه...     أهسسل      مسسن)67(الحيسساء     بصسسحبة     إل     أبدا     تتأتى
ًا     عصسسره     أهسسل     عن     أعرض     ومن مسسن     بكلما     مسسستغني

بطسسابع     عليسسه     طبسسع     المسسوات     الوليسساء     مسسن     تقسسدمه
زمسسانه     نسسبي     عسسن     أعرض     كمن     مثله     وكان     الحرمان،
ًا     وتشسسريعه خلسسوا     السسذين     النسسبيين     بشسسرائع     مسسستغني

 يقضضولالكفر. والسسسلما.     بطابع     عليه     قبله. فيسجل
يمسسد     الحي     الولي     عنه: أن     الله     رضي     يعنيياسين: (

ًا     يترك     إنما     الميت      وأن)68(مريده ووصية. ومسسا     كلم

خير     لأن: ( يعتقد والصوفي بصوفيته يفتخر ياسين  فالستاذ) (67
أنضضه . يقصضضدالتراب)     من     شبر     أحبابه     وبين     بينه     يحجب     فيمن

حضضال فضضي يتصضضرفُّ كضضان كمضضا ويتصضضرفُّ ويرى يسمع قبره، في حي
الصضضوفية). بعضضض علضضى الضضرد فضضي السضضنية حياته. انظر: (الحماسية

. )6(ص:
صضضاحب الضضولي (البريضضز): (إن التريضضاق كتضضاب في الدباغ  قال) (68

مضضن شضضاءا مضضا منضضه فيأخضضذ يشضضاءا مضضن جيضضب إلضضى يضضده يمضضد التصرفُّ
فضضي المضضاهر هضضو الضضدباغ عن يشعر). فالولي ل الجيب وذو الدراهم،

(هضضذه كتاب أولياءا. من كلهم عندنا الدولة فلصوص السرقة. وعليه
. )124الصوفية). (ص: هي

والجهاد التوحيد منبر
)39(



حوار هادئ مسسع السأسستاذ 
عبد السلما ياسأين

ًا     أحياء     تصرفهم     من     الله     أهل     بعض     عن     جاء وأموات
ًا).     والتربية     المداد     على     ينصب     ل هضضذا معنضضى  مضضاأبد

ًا     عصضضره     أهضضل     عن     أعرض     ومنالكلم: ( مضضن     بكلم     مسضضتغني
وكان     الحرمان،     بطابع     عليه     طبع     الموات     الولياءا     من     تقدمه

ًا     وتشريعه     زأمانه     نبي     عن     أعرض     كمن     مثله بشرائع     مستغني
ومضضا الكفضضر)؟     بطابع     عليه     قبله. فيسجل     خلوا     الذين     النبيين

هضضذا؟ تصضرفُّ مريضضده)؟. أي يمضد الحضي الضضولي معنى: (أن
عنضضد المربضضي فالشضضيخ هضضذه؟ تربيضضة وأي هضضذا؟ إمضضداد وأي

(الحسضضان في قال ولذلك بحق إل يأمرك ل معصوم ياسين
(56ص: الرجال )69(مرشسسد     لولي     القياد     إسألس     إن): 

كسسان     ومسسا     السسسلوك،     في     شرط     الطريق     على     يدلك
غدا (السلم في ياسين ويقولبحق).      إل     يأمر     أن     لولي

يكن لم والجماعة): (فمن باب: الصحبة / تحت50/51ص:
ًا . ويقولللضلل)     عرضة     فهو     مرشد     ولي له فضضي أيض
الصضضلة جلضضوس يجلضضس شيخه: أن مع المريد آداب عن  قالوا) (69

بضإبريقه، يتوضضأ وأل سجادته، فوق يجلس وأل فيه، يفنى وأن عنده،
 يفلح لم ِلَم؟ لشيخه قال وقالوا: من عكازأه، على يتكئ وأل

سضضوءا علضضى يمضضوت أن عليضضه يخضضافُّ    ِلَمضضه لشضضيخه قال وقالوا: من
 الخاتمة
بسل     عنسه     تعترض     فل     بزوجتك     يزني     شيخك     رأيت     إذاوقالوا: 

أراد إذا  وقالوا: المريضضدعبادة.     في     لنه     ليغتسل     الماء     له     قدما
ًا يكون أن مغسضضله. أمضضام كضضالميت شيخه أمام يكون أن ينبغي مقرب

المريضضد). (بلغضضة فضضي البكضضري مصضضطفى الداب هذه بعض نظم وقد
فقال:

تعضضضضضضضضضضضضضضضترض ل لضضضضضضضضضضضضضضضه المضضضضضضضضضضضضضضضر وسضضضضضضضضضضضضضضضلم
فضضضضضضضضضضضضضضرض إذا أتضضضضضضضضضضضضضضى بعصضضضضضضضضضضضضضضيان ولضضضضضضضضضضضضضضو 
ِني ميضضضضضضضضضضضضت مثضضضضضضضضضضضضل لضضضضضضضضضضضضديه وكضضضضضضضضضضضضن   فضضضضضضضضضضضضا
دانضضضضضضضضضضضضضضضي لتمضضضضضضضضضضضضضضضس مغسضضضضضضضضضضضضضضضل لضضضضضضضضضضضضضضضدى 
سضضضضضضضضضضضضضضضجادة علضضضضضضضضضضضضضضضى لضضضضضضضضضضضضضضضه تطضضضضضضضضضضضضضضضأ ول  
وسضضضضضضضضضضضضضضضادة علضضضضضضضضضضضضضضضى لضضضضضضضضضضضضضضضه تنضضضضضضضضضضضضضضضم ول 
بنتضضه، قبضضل بأجنبيضضة خل وإن رحمضضة، فهضضي امرأتضضك قبضضل إن فالشيخ  

ًا يكون أن المريد من أرادوا الشيوخأ فهؤلءا ل الرادة مسضضلوب عبضضد
قضضوله يعرفضضون ل فهضضم الشيخ رحمة من طرد وإل ينكر ول يستفسر

طاعضضة). ول سضضمع فل بمعصضضية ُأِمضضَر وسضضلم: (فضضإذا عليضضه الله صلى
اللبضضاني قضضال كمضضا– صضضحيح بسضضند لحمضضد رواية عليه). وفي (متفق

وجضضل). عز الله معصية في لمخلوق طاعة (ل–الجامع)  صحيح (في
).41الصضوفية) (ص: ). و(فضضائح1/162(الطبقضات) ( انظضر: فضي

. الشيوخأ تقديس مسألة الصوفية. في ضلل من أمثلة
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(785ص: غضضدا (السضضلم كتضضابه الزاويسسة     أميسسر     أمسسا): 
تعسسرف     قلسسوب     وتحبسسه     وتعظمه     صادقة     أيد     فتخدمه

بالبركسسة     سأسسمعت     وأخسسرى     أصابتها     لنها     البركة     قدر
رجسسل     وقبلسست     بالسسسمع     فصسسدقت     السسولي     وكرامات

الصضضوفية مضضن كغيره ياسين الستاذ . ويرىويده)     الصبي
فضضي قضضال أمرهضضم، فضضي لضضه مضضدخل فل لضضه شضضيخ ل مضضن أن

إلى     رجعت      (ثم):387ص: والدولة الدعوة بين (السلم
السسذي     المفتسساح     وأنشسسد     أسأسستنطقها     الصسسوفية     كتب

اللسسه     رضسسي     أنهسسم     فوجسسدت     المعرفسسة،     بسساب     يفتسسح
مسسدخل     فل     له     شيخ     ل     من     أنه     على     مجمعون     عنهم،

التصوفُّ: كتاب في عاشر ابن . قالهذا)     أمرنا     في     له

ًا َيْصَحب عارفُّ شيخ
المسالك

 

طريقه في يقيه
المهالك

  

شضضيخ صضضحبة مضضن الطريضضق هضضذه في للمريد بد وقالوا: ل
هضضواه: مضضن وتخلص نفسه تأديب من فرغ قد مرشد محقق

مضضا     كل     في     إليه     والنقياد     طاعته     وليلتزم     إليه     نفسه     فليسلم
قالوا: فقد   تردد،     ول     تأويل     ول     ارتياب     غير     من     عليه     به     يشير
عن ياسين ويقولشيخه).      فالشيطان     شيخ     له     يكن     لم     (من

(11ص: الرجضضال (الحسضضان فضضي نفسه منضضذ     أكتضضب     كنضضت) 
ًا     عشضضر     خمسضضة عضضن     بضضداياتي     فضضي     أزأال     ل     يومئضضذ     وأنضضا     عامضض
وجضضزاه     واسضضعة     رحمة     الله     رحمه     بالله     عارفُّ     لشيخ     صحبتي

ًا،     عنضضا شضضهادة     مضضن     يومئضضذ     معضضي     كضضان     بمضضا     وأدليضضت     خيضضر
عالمضضا     اكتشضضف     مضضن     ببراءاة     بها     أستأنس     بنقول     واستشهدت

بمضضن     يبضضالي     ل     النضضاس،     انتبضضاه     ليجلضضب     قواه     بكل     يصيح     فأخذ
النضضاس     بعض     بها     ألزمني     النقول     تلك     شك،     أو     كذب     أو     صدق

ًا     ذكرت     لني     بعضهم     كفرني     يلزم     ل     ما ًا     فلنضض  فلضضم)70(وفلنضض
ًا،     أكفضضر الغيضضب     عضضن     لحضضديثي     آخضضرون     واسضضتخرفني     أحضضد

وفية     مضن     لتبرأ     ل     الموضوع     إلى     أعود     والكرامات. الن الص
الضضدعوة بيضضن (السلم في ويقول )71(بعضهم)     علي     ألح     كما

الكضضذاب، والضضدباغ الملحضضد، عربضضي وابضضن الزنديق، الحلج  ذكر) (70
وسضضماهم عنهضضم ودافضضع الضضدجال، والتجضضاني المخضضرفُّ، والشضضعراني

. للشيطان لكن أولياءا، نعم أولياءا،
ًا: (الحسان) (  انظر) (71 بعسسض     كانقضضال: ( ). وقبلهضضا1/22أيض

اقسسترح     الصسسوفية     (سأوابقي)،     على     يتأسأفون     من     الفضلء
ًا     أكتب     أن     علي بحسن     الصوفي. ولعلهم     ماضّي     من     متبرئ

زلسسة.     ظنوهسسا     وصسسمة. ولعلهسسم     عنسسي     يمحسسوا     أن     أرادوا     نية
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والتجليضضات: الضضدكتور     (الكرامات):ضض 381/382ص: والدولة
المسضضلمين     علماءا     من     هو     معاصر،     شاب     محمود     الحليم     عبد

نسضضمة     عنضضده     فوجضضدت     كتبه     بعض     في     عليه     الجلءا. تعرفت
مولنضضا     سضضيرة     في     كتابه     على     أطلع     أن     قبل     وأحببته     الله     أهل
علمضضت     الكتضضاب     هضضذا     قضضرأت     الشاذلي. وعنضضدما     الحسن     أبي
تخفيضضه     ما     القلم     وتبدي     وحلوة،     طلوة     للرجل     كان     أين     من

متعلضضق     صضضوفي     رجضضل     محمود     الحليم     عبد     الصدور. الدكتور
يسضميه     مضا     وهضذا     عنضه،     الله     رضي     الشاذلي     السيد     بروحانية
ًا،     الصوفية الشضضهداءا     أمضضا     للحيضضاءا،     إل     الصحبة     تصح     ل     إذ     تبرك

الشضضيخ     اللضضه     ويرحضضم     بهضضم،     يتضضبرك     فإنمضضا     ربهضضم     عنضضد     الحياءا
)72(ُيصحبون     ل     الخرة     للدار     المنتقلين     أن     علمنا     فقد     التجاني

إن     إل     الروحضضي     المعضضراج     فضضي     سضضلوك     للمريضضد     يحصل     أي: ل
ًا وقضضالالحيضضاءا).      صضضحب الضضدعوة بيضضن (السضضلم فضضي أيضضض
عليه     والقتصار     واحد     شيخ     صحبة     فإن): (355ص: والدولة
غيضضره.     صضضحبة     فضضي     لضضك     أذن     أن     إل     القوم،     طريق     في     شرطا

اللضضه     ولضضي     يقوله     ما     ذلك     يصحبون،     ل     المعنى     بهذه     والموتى
ًا     التجضضاني     أحمضضد     سضضيدي الكضضابر     كضضل     تركهضضا     وصضضية     مكضضرر

وبذلك     القبر،     بصاحب     التبرك     يفضلون     التباع     لكن     لتباعهم،

منسسذ     مضسست     سأسسنة     وعشرين     تسع     بعد     أكتب     ولعلهم. فهأنا
ًا     احتضسسنني     يوما     المباركة     الحوزة     في     قدمي     وضعت وليسسد

ًا ًا     تائب وقسسدوتي     شسسيخي     عمري     من     الربعين     في     وأنا     حائر
الحسساج     سأسسيدي     النسسسيب     الشسسريف     بسسالله     العسسارف     الله     إلى

ًا     القسسادري     المختسسار     بن     العباس شسسهرة     البوتشيشسسي     نسسسب
القلسسسب     وعجسسسائب     السسسروح     طريقسسسة... عسسسالم     الشسسساذلي
مسسن     شسساء     بمسسا     عباده     من     شاء     من     وجل     عز     الله     واختصاصا

خيسسر. كسسان     بهسسا     المبكتين     عند     ما     أمور     القلوب     ترياق     مادة
علسسى     الله     طريق     في     المعتمد     الميلد     ولهم. ولدت     لنا     الله

زكسساه     لمسسا     تزكسسى     قلب     ظل     في     المحسنين،     من     محسن     يد
. )1/7/8  صوفي). (الحسان) (     الله. شيخ

بضضن اللضضه لعبضضد أم لياسضضين، أم المخضضرفُّ، للتجاني نسمع  لمن) (72
ل بالميت نقتدي وأن نصحب أن يأمرنا الذي عنه الله رضي مسعود
علمنضضا فتنتضضه). وقضضد تؤمن ل الحي بقوله: (لن ذلك علل ثم بالحي،

ًا صلى الله رسول العالمين سيد الخرة للدار المنتقلين من أن أيض
أسضضتاذ؟. يضضا يصحبون ل هؤلءا هل الكرام وصحابته وسلم، عليه الله

الروحضضي المعضضراج فضضي (سلوك له يحصل ل المريد صحبهم إذا وهل
ل المعنسسى بهسسذه المسسوتى( الحيضضضاءا)؟. وهضضضل صضضضحب إن إل

يفضسسلون التبسساع لكسسنبقولضضك: ( تعنضضي . ومضضاذايصسسحبون)؟
. الله هداك أفصحالقبر)؟.      بصاحب     التبرك
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ضضضير!     صضضوفية. ول     يقول: نحن     كل     وطرق،     مذاهب     تكونت
ويأمر     يسعى     حين     يربيه     شيخ     له     من     بين     نميز     أن     ينبغي     إنما

إلضضى     راحضضل     ولضضي     محبضضة     قلبضضه     فضضي     سكنت     من     وبين     وينهى،
وأحبضضائه     اللضضه     أوليضضاءا     مضضن     القبضضور     أهضضل     الخرة. ومحبة     الدار
سضضلوك. قضضال     ل     محبضضة     لكنهضضا     يشضضاءا،     مضضن     اللضضه     يضضوتيه     فضل

بضضالغ ياسضضين  فالسضضتاذالتجاني).     أحمد     سيدي     الكبر     الشيخ
الوليضضة، نياشضضين عليضضه وعلضضق التجضضاني أحمضضد مضضدح فضضي

لضضض(جضضواهر قراءاته بعد كان هذا ولعل والمشيخة، والقطبية،
ًا جعلضضه أنضضه المعضضاني). بضضدليل كتضضابه فضضي منضضه ينقضضل مرجعضض

).355(ص: فضضي والدولضضة) كمضضا الضضدعوة بيضضن (السضضلم
والزندقضضة والكفضضر بالضلل صاحبه المعاني). مله و(جواهر

هضضذا     إنالمبتدعضضة: ( الفاتح صلة عن يقول وهو إليه واسمع
يعلمضضه     ولضضم     وسضلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     ادخره     الورد
عليضضه     اللضضه     صضضلى     قضضال- لعلمضضه     أن     إلضضى   –  أصضضحابه     من     لحد

ه).  يدي     على     الله     يظهره     من     وجود     وعدم     وقته،     بتأخير     وسلم
تعضضالى: قوله على رد فيه ). وهذا91(ص: الجيش في وكذا

َعضضْل( ْف َت ّلضضْم  ِإن  َو ّبَك  ْيَك ِمن ّر َل ِإ ِزَل  ُأن ْغ َما  ّل َب َها الّرُسوُل  ّي أ
َ َيا 

َتُه َل ِرَسا ْغَت  ّل َب اللضضه أنبيضضاءا حضضق فضي محضال ). والكتمضانَفَما 
ونسبة ذلك، من معصومون وهم للمانة خيانة لنه ورسله،
العلمضضاءا بإجمضضاع كفضضر وسضضلم عليضضه اللضضه صلى إليه الكتمان

(عقيدته): في يقول عاشر وابن

الكرام للرسل يجب
الصدق

 

يحق تبليغهم أمانة
  

والمنهي الكذب محال
 

ذكي يا التبليغ كعدم
  

ففيضضهيضضديه):      علضضى     الله     يظهره     من     وجود     وعدموقوله: (
حيضضث عنه، الله رضي الصديق بكر أبي على لنفسه تفضيل

ًا الضضورد. وقضضال هضضذا يحمضضل أن يقضضدر ل أنضضه زأعضضم فضضي أيضضض
(96 ص:)73(المعاني (جواهر فسسي     الواحسسدة     المرة     إن): 
الكسسون،     فسسي     وقسسع     تسسسبيح     كسسل     تعسسدل     الفاتح     صلة

العزيضضز) عبضضد كتابه: (فضيحة في الزمزمي محمد شيخنا  قال) (73
النسساس     وإضلل     المعاني،     خبائثيسمى:  أن ): (يجب12(ص:

غأيسسره     على اللضضه رضضضي الضضوحي عليه ينزل  والتجانيبالماني).
.نسسور)     مسسن     صحيفة     في     الملك     بها     أتى     الفاتح     إنقال: ( فقد
حبضضوته، تنحضضل يبطلضضه؟ أو هضضذا ينفضضي أن ياسين الستاذ يستطيع هل

. إبطاله يستطيع ول لعابه ويسيل
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تلوة     وتعسسدل     صسسغير،     أو     كسسبير     دعاء     وكل     ذكر،     وكل
عضضن وخضضروج وردة، كفر  وهذامرة).     آلف     سأتة     القرآن

فضي وقضضال السضنة أهضضل عجضضائز عنضد حضتى السضضلمية الملة
(80ص: (الفضضادة صسسلة     أي   –  أنهسسا     يعتقسسد     لسسم     مسسن): 

. قضضالفيهسا)     الثسواب     يصسب     لسم     القرآن     الفاتح- من
القضضرآن مضضن أنهضضا اعتقد نقول: من الفريقي: ونحن الشيخ

ًا كفضضر فقد ًا. لن كفضضر علضضى إل الضضوحي ينضضزل ل اللضضه ظضضاهر
فضضي حتى ول الله، كتاب في نجدها لم الصلة وهذه النبياءا،
فهل وسلم عليه الله صلى الله رسول على موضوع حديث
ًا كضضان فضضإن ولضضي؟ أو نبي الفاتح صلة عليه نزلت الذي وليضض

الطريقضضة هضضذه فضضي الضضوحي. والنضضاس عليضضه ينزل ل فالولي
الملضضة مضضن خرجضضت القرآن من أنها اعتقدت فرقتان: فرقة

القضضرآن، مضضن ليسضضت أنهضضا اعتقضضدت والثانية: إن السلمية،
ًا فيها. وقال ثواب لها ليس لنها طريقتهم، عن خرجت أيض

ص: المسضضتفيد ) –و(بغيضضة74ص: الحمديضضة (الفضضادة فضضي
173) القيامسسة،     يسسوما     نسسور     مسسن     منسسبر     لسسي     يوضسسع): 

الموقسسف:     فسسي     من     كل     يسمعه     حتى     منادي     وينادي
تسسستمدون     كنتم     الذي     إمامكم     هذا     الموقف     أهل     يا

فضضي نفسضضه نصضضب . والتجضضانيشسسعوركم)     غأيسسر     من     منه
خطيبهضضم هضضو وسضضلم عليه الله صلى النبي لن النبوة، مقام
أنضضس حضضديث مضضن الترمضضذي (جضضامع)، في كما القيامة، يوم

إمسسامكم     هسسذا     الموقسسف     أهل     ياصحيح. وقوله: ( بإسناد
شسسعوركم):     غأيسسر     مسسن     منسسه     تسسستمدون     كنتسسم     السسذي
التجضضاني. مضن يسضضتمدون كضانوا والرسل النبياءا بأن تصريح

مضضن إل هضضذا يقضضول ول محضضال، وهضضذا الموقف، شملهم أنهم
فضضي هضضذا. وقضضال مضضن يتضضورع ل والتجضضاني الربوبيضضة، ادعضضى

إل     الكامل     جوهرة     تقرأ     ل): (105ص: المعاني (جواهر
قراءاتضضه تجضضوزأ المقضضدس الله وكتابالمائية).      بالطهارة

ول اللضضه به يأذن لم جديد تشريع  وهذا)74(وبغيرها بالطهارة
عضضن يغنضضي القول هذا وفساد وسلم عليه الله صلى رسوله
نهاني): (57ص: الحمدية (الفادة في فيه. وقال الخوض

بالسضضماءا     التضضوجه     عضضن     وسضضلم     عليضضه     اللضضه     صضضلى     الرسضضول
عيضضن وهضضذا   الفاتضضح)؟     بصضضلة     بضضالتوجه     وأمرنضضي     الحسضضنى،

عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسول ينهى كيف إذ والكفر الضلل
ِهقضضوله: ( فضضي بضضه تعضضالى اللضضه أمضضره شضضيءا عضضن وسلم ّلضض ِل َو

كتضضابي: (إعلم فضضي ذلضضك بينت كما بالجنابة حتى قراءاته  تجوزأ) (74
يقضضرأه ل والحضضائض). وكيضضف للجنضضب المصحف مس بجوازأ الخائض

اللضه- رحمضه– الزمزمضي محمضد العلمضضة جوفه؟. ولشضيخنا في وهو
مضضن التجضضاني كلم فضضي بمضضا المسضضلمين بعنوان: (إعلم قيمة رسالة
. المبين). انظرها والكفر الظاهر الكذب
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َها ِب ُه  ُعو ْد َفا َنى  ْلُحْس َلْسَماءا ا الله رسول على كذب ). وهذاا
وقال المحمدية الشريعة على وجرأة وسلم عليه الله صلى
ًا (1/145 المعضضاني (جضضواهر فضضي أيض ًا     إن):  وذكسسر   –  ولي

ًا     اسأمه- كان عليسسه     اللسسه     صسسلى     النبي     يلقى     ما     كثير
َوَمضايقضول: ( واللضه هضضذا؟ . كيضضفالشعر)     ه  ويعلم     وسألم

َلُه ِغي  َب َين َوَما  ْعَر  ُه الّش َنا ّلْم اللضضه رسضضول على كذب ) وهذاَع
ًا وقال عليه وافتراءا وسلم عليه الله صلى (جضضواهر في أيض

(170ص: المعاني يسسوما     فينسسا     النظسسر     لسسه     حصل     من): 
ول     حسسساب     بغيسسر     الجنسسة     يسسدخل     الثنيسسن     أو     الجمعسسة
ًا     كان     ولو     عقاب، نظضضر  فقدباليمان).     له     يختم     كافر

الله رسول إلى كثير وغيرهم لهب وأبو جهل وأبو طالب أبو
ًا، ماتوا ذلك ومع وسلم عليه الله صلى نضضوح ابن ومات كفار

ًا، ًا، إبراهيضضم أبو آزأر ومات كافرة، زأوجته وماتت كافر كضضافر
ًا، فرعضضون ومضضات كضضافرة، لضضوطا امضضرأة ومضضاتت ولضضم كضضافر
والسضضلم. الصضضلة عليهضضم النبيضضاءا هؤلءا إلى بالنظر ينتفعوا

عليهضضم الرسضضل هضضؤلءا مضضن أفضضضل نفسضضه جعضضل فالتجضضاني
):40ص: الحمديضضة (الفضضادة فضضي وقضضال والسضضلم الصضضلة

هسسذه     أقطسساب     أكسسابر     اجتمع     لو     أصحابنا     من     (طائفة
منيضضة (شضضرح وفضضيأحسسدنا)      مسسن     شعرة     وزنوا     ما     المة
):172ص: المريد

لو صحبه من طائفة
اجتمع

 

النبي أمة أقطاب
المتبع

  

فرد من شعرة وزأنوا ما
 

بالمام منها. فكيف
الفرد؟

  

العظيمضضة والجضضرأة الشضضنيع القضضول هضضذا إلى أخي يا انظر
اللضضه صضضلى النضضبي أصضضحاب على بدعته أصحاب فضل حيث
بقضضدر جاهل إل هذا يقول ل نعم المة هذه أكابر وسلم عليه

الهضضدى أئمضضة وسضضلم عليضضه اللضضه صضضلى اللضضه رسول أصحاب
صاحب قال أجمعين عنهم تعالى الله رضي النام ومصابيح

الفصضضل المعضضاني) فضضي (جضضواهر بهضضامش الضضذي (الرمضضاح)،
ل     إنهسسسمنصضضضه: ( ). مضضضا152(ص: والعشضضضرين الثضضضاني

اللسسه     عسسن     ويأخسسذون     يشسساهدون،     بمسسا     إل     ينطقسسون
فيهسا     مسدخل     ل     للخاصسة     الخساصا     الحكاما،     ورسأوله

إلسى     يلقسي     كسسان     وسألم     عليه     الله     صلى     لنه     للعامة
كمسسا     التجاني     أحمد     شيخنا     الخاصا. قاله     المر     أمته
الفصضضل (الرمضضاح) فضضي فضضي المعضضاني). وقضضال (جواهر في
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بسسالمر     الملك     عليه     ينزل     منهم     الكامل     إنالمذكور: (
والثلثضضون الثضضاني (الرمضضاح) الفصضضل فضضي قضضالوالنهي). 

(211(ص: يلقسسن     ل     أن     طريقتهم     في     الشرط     إن): 
وانسلخ     تركه     إن     إل     المشايخ     أوراد     من     ورد     له     لمن
ًا... فل     إليه     يعود     ل     عنه الشسسرط     هسسذا     مسسن     له     بد     أبد
احبه     مسن     عليسه     خوف     ول الوليساء     مسن     كسان     أيسا     ص

يلحقسسه     ضسسرر     كسسل     مسسن     آمسسن     وهو     والموات     الحياء
ول     شيخه     من     ل     ضرر     يلحقه     ل     والخرة،     الدنيا     في
صسسادق     بوعد     رسأوله     من     ول     الله     من     ول     غأيره،     من

الدلضضة كتضضاب: (أقضضوى صضضاحب نقضضل  وقد)75(فيه)     خلف     ل
المحمضضديين). القطضضاب خضضاتم التجضضاني أن علضضى والبراهين

وروح     الرواح،     اللسسه     خلسسق     منذقضضال: ( أنضضه التجاني عن
تمسسد     والوسأطة- روحسسه     السبابة     يعني   –  هكذا     النبي

تمسسد     وروحسسي     والمرسأسسلين،     النبيسساء     أرواح     جميسسع
أنساقضضال: ( أنضضه عنضضه . ونقلالعارفين)     القطاب     أرواح
في  وقالالنبياء).     سأيد     النبي     كان     كما     الولياء     سأيد

(ضض 35(ص: المذكور الكتاب ولسسي     كسسل     هاتان     قدماي): 
فضضي . وقضضالالصور)     في     النفخ     إلى     آدما،     لدن     من     لله

بأن     الزل     في     الله     إرادة     تتعلق     لم): (35(ص:  نفس
)،44(ص: فضضي . وقضضالمنسسي)     أفضل     ولي     بعدي     يكون

النبيسساء     مسسن     لحسسد     اللسسه     كشسسف     ماقضضال: ( التجاني إن
وأسأسسسرارها     اللسسسه     أخلق     بسسسواطن     عسسسن     والوليسسساء
غأيرنسسا     معسسه. وأمسسا     وأنسسا     الوجود     لسيد     إل     وعلومها،

):45(ص: فضضضي  وقضضضالفقسسسط)     ظواهرهسسسا     فيعلسسسم
ًا)     أربعين     مقاما     الجنة     في     الله     أعطاني( . ونقضضلنبيسس

اللسسه     إلسسى     متسسوجه     تسسوجه     ماقضضال: ( ). أنضضه47(ص: في
لنهسسا     منهسسا،     الله     عند     أعظم     ول     الفاتح     من     بأفضل

المخلسسوقين     تسسأليف     من     ليس     المقدسأة     الذات     كلما
وأمسسر     بهسسا     علسسم     الوجسسود     سأسسيد     إل     بهسسا     لحد     علم     ول

فسساض     مسسا     كسسل: (قال ). أنه70(ص: في  ونقلبكتمها).
يتفسسرق     ومنسسي     ذاتي     تتلقاه     النبياء     ذوات     من     وبرز
في     النفخ     إلى     العالم     نشأه     من     الخلئق     جميع     على

مضضن إخضضوانه بعضضض ) عضضن73(ص: فضضي  ونقضضل.  الصسسور)
قال: أنه التجانيين

اللسان به فاه ما فهاك
 

الجنان أبرزأه ما بعد من
  

إلضضى قضضادمون اليهضضود مسضضلمون كتابي: (يا من بتصرفُّ  انتهى) (75
الرحمانيضضة). (ص: ). (مخطوطا). وكتاب: (النضضوار26طنجة). (ص:

23/24/25/26/27/28( .
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التجاني شيخنا بحر فيض من
 

الرحمن من خص به مما
  

حتى الكون في من فكل
الصحب

 

في شيخنا من مستمد
الغيب

  

(2/92(جضضواهره) ( في التجاني وقال مرتبسسة     لنا     إن): 
ذكسسره،     يحسسرما     حسسد     إلسسى     العلسسو     فسسي     تناهت     الله     عند

لجمسسع     بهسسا     صسسرحت     ولو     لكم،     أفشيته     ما     هي     ليس
ً     كفسسري،     علسسى     والعرفسسان     الحسسق     أهسسل عمسسا     فضسسل

موجبضضة ضضضللت كلهضضا التجاني من القوال  فهذهعداهم).
أحمسسد     سأسسيدي     الكسسبر     (الشيخعنضضه:  يقضضال للكفر. فهل
سأسسيدي     اللسسه     ولسسيو( الكضضبر؟ الشضضيطان أمالتجسساني).

اللسسه     (ويرحسسمو الشضضيطان؟ ولضضي أمالتجسساني).     أحمسسد
أن اسضضتطعتم للتبضضاع: فضضإن أقضضول ؟)76(التجاني)     الشيخ
زأعيضضم. بضضه وأنضضا بعيضضر حمضضل فلكم منه وتتملصوا هذا تنكروا
ص: والدولضضة الدعوة بين (السلم في ياسين الستاذ يقول

382/383) يخبرنسسا     لسسم     الحليسسم     عبسسد     والسسدكتور): 
الشسساذلي     المشسسايخ     شسسيخ     عسسن     حسسدثنا     إنما     بصاحبه

ًا     سأسسرني     بسسه. والسسذي     وعنسسا     عنه     الله     رضي أن     كسسثير
عسسن     وأمانسسة     صسسدق     بكسسل     تحسسدث     الفاضسسل     السسدكتور
تجليسات     مسن     هسو     لسه     حصسل     وعمسا     الولياء     كرامات

فسسي     والنسساس     اللسسه،     إلسسى     السسدعوة     ونورانية. ويفيد
تعالى     لله     المؤمنون     يشهد     أن     وكفر،     وحيرة     ظلما

ورحمتسسه     السأسسلما     تيسسسير     مسسن     لهسسم     اللسسه     ييسر     بما
يضيف     وذاق     وسأمع     رأى     بما     يحدث     وبركته. والذي

أوليسساء     بهسسا     أثبت     التي     الشهادات     لسلسلة     شهادته
لنهسسم     وبغيبسسه     بسسالله     إيمانهم     الزمان     مر     على     الله

ًا     إيمسسانهم     صسسار     حسستى     الغيسسب،     بهسسذا     اتصسسلوا يقينسس
ًا) السسدكتور     وعلمهسسم السأسستاذ     مسسدحه     السسذي     تحقيقسس

اللسسه     أوليسساء     مسسع     تتحسسدث     يقول: (فالملئكة     ياسأين
عسسن     ذلسسك     يسسبين     الغزالسسي     القسسرآن. والمسساما     بنسسص

تبتسسسدئ     الطريقسسسة     أول     فيقسسسول: ومسسسن     تجربسسسة
يقظتهم     في     إنهم     حتى     والمشاهدات     المكاشفات
ويسسسمعون     النبيسساء،     وأرواح     الملئكسسة     يشسساهدون

ًا     منهم أصسسحاب     فوائسسد... ومسسن     ويقتبسسسون     أصوات
بروضسسة     المسسدفون     البسساريقي     أحمد     الشيخ     السطح

ولضضده وصضضفع الله عبد بن العزيز عبد انظر: (فضيحة  وللمزيد) (76
).22/23ادعيضضاه). (ص: فيمضضا وكضضذبهما جهلهمضضا ببيضضان قفضضاه علضضى

. الله- رحمه– الزمزمي محمد لشيخنا

والجهاد التوحيد منبر
)47(



حوار هادئ مسسع السأسستاذ 
عبد السلما ياسأين

عنسسده     الشسسعراني: وقمسست     الماما     يقول     المقياس،
َلك     فأتاني     مرة     أنا لسي: اسأسمع     وقسال     قسبره     عنسد     م

له: نعسسم،     كلما. فقلت     لكل     الجامع     الكلما     هذا     مني
لفعسسل     بالختيسسار     قلبسسه     يشغل     أن     لعبد     فقال: ليس

أن     عليسسه     وإنمسسا     المسسستقبل،     فسسي     تركسسه     أو     شسسيء
العمال     من     يديه     على     تعالى     الحق     أبرزه     ما     يعطى
عليهسسا     تعسسالى     اللسسه     حمسسد     طاعسسة     كسسان     فسسإن     حقسسه،

أصسسحاب     فيهسسا... ومسسن     تقصسسيره     مسسن     واسأسستغفره
ناحيسسة     إلسسى     السسدعوة     وهيب: أرسأسسل     الشيخ     السطح
مدفنك فإن تفارقها له: ل وقيل بالقليوبية الكبرى برشوما

بهضضا فضضدفن الحيضضاة بضضه انتهت أن إلى فيها يدعو واستمر بها،
ًا كضضان ضضضريحه يضضروي: أن ما طريف ومن إليضضه     يلجضضأ     حرامضض

فيضضه).     عليهضضم     يتعضضدى     أن     الظلمضضة     مضضن     أحد     يقدر     فل     الناس،
الضضبيت مضضن أعظم فهو الظلم منع على القدرة له فالضريح

ًا وأعضضرفُّ الحضضرام داخضضل والظلمة الظلم لن الحرام عالمضض
ً إبراهيضضم مقضضام مضضن الطواغيت أخذه سليم معتقد ذا فاضل
ً مضضن لمنعه وهيب الشيخ ضريح في كان ولو بالغلل، مكبل

تضحك). أن لك شاءا ما واضحك سعود. (تأمل آل طواغيت
أصسسحاب     غأير     وأماياسين: ( عند الممدوح الدكتور ويقول

أحمسسد،     بسسن     فكثير: كالفرغأل     الحمدية     من     السطح
مضضن أتعرفضضون المتسسولي)     إبراهيم     وسأيدي     والبقلي،

المنضضاجي إنضضه المضضة، هذه موسى إنه أحمد؟ بن الفرغل هو
ًا تعضضالى للضضه (طبقضضاته  فضضي)77(الشضضعراني عنضضه يقضضول عيانضض

2/104) ًا: كنضضت     يقول     عنه     الله     رضي     وكان):  أمشضضي     كثير
له:     وقلت     لي: كذا،     وقال     العرش،     تحت     تعالى     الله     يدي     بين

إبراهيضضم مضضا أدراكضضم ومضضا المتبضضولي، إبراهيضضم وأمضضاكضضذا). 
) وهضضو2/85 (طبقضضاته في الشعراني عنه المتبولي؟. يقول

ًا     أي: المتبولي     فرأىكراماته: ( عن يتكلم ًا     يوم منهم     شخص
الصضضالحة     والعمضضال     العبضضادة     كضضثير     الصضضوفية)،     (أي: مضضن

أراك     مضضالي     ولضضدي     فقضضال: يضضا     اعتقاده     على     منكبون     والناس
عنضضك     راض     غيضضر     والضضدك     لعضضل     الدرجضضة     نضضاقص     العبضضادة     كضضثير

فقضضال: اذهضضب     فقال: نعم،     قبره؟     فقال: نعم. فقال: تعرفُّ
الكضضردي:     يوسضضف     الشضضيخ     قضضال     يرضضضى     لعلضضه     قضضبره     إلضضى     بنا

عضضن     الضضتراب     ينفضضض     القضضبر     من     خرج     والده     رأيت     لقد     فوالله
ًا     اسضضتوى     فلمضضا     الشضضيخ     ناداه     حين     رأسه الشضضيخ:     قضضال     قائمضض

هضضذا     ولضضدك     علضضى     خضضاطرك     تطيضضب     شضضافعين     جضضاءاوا     الفقراءا
مكانضضك     فقضضال: ارجضضع     عنضضه     رضضضيت     قضضد     أني     فقال: أشهدكم

كتضضاب: في والدرر) كما كتاب: (الجواهر في يقول  الشعراني) (77
(13(ص: الحمضضوي والتصضضال) لحمضضد القضضرب (نفحضضات اللضضه     إن): 

ًا     الولي     بقبر     يوكل     تعالى . الناس)     حوائج     يقضي     ملك
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زأمضضانه،     مريضضم     ابضضن     عيسضضى     هضضو     المتبضضولي     أن     فرجع). ويبدو
الضضبيت     أهضضل     ): (ورمضضاه2/25     (طبقضضاته     في     الشعراني     وقال

فمضضن     ذراريهم     الله     هتك     فقال     ولدهم     مع     باللواطا     متبول     من
يومنضضا     إلضضى     زأنضضاة     وبنضضاتهم     مخضضانيث     أولدهضضم     صار     اليوم     ذلك

ْعِجضبهذا). ن بهضا  أ ًا كرامضة!! وقضال م (طبقضاته فضي أيضض
سضضنة.     كضضل     يمضضد     سضضماطا     له     الولياءا     من     أحد     (ليس).ضض 2/26
إبراهيضضم     سضضيدي     غيضضر     القرنيضضن     ذي     السضضكندري     سضضد     فضضوق

حضضضوره     عضضن     والوليضضاءا     النبياءا     من     أحد     يتخلف     ول     المتبولي
والنبياءا     السماطا     صدر     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فيجلس

ًا ً     يمين ونقبضضاءا     الوليضضاءا     وكضضذلك     درجاتهم     تفاوت     على     وشمال
.والجماعضضة)     هريضضرة     وأبضضو     السود     بن     المقدام     السماطا     ذلك
ل     عنه     الله     رضي     وكانَخرامة: ( أو كرامة الشعراني له ذكر
ًا     مصر     في     الظهر     يصلي     أحد     يراه الفقهضضاءا     بعضضض     وكضضان     أبضضد
الجضضامع     فضضي     إبراهيم     سيدي     فوجد     الشام     فسافر     عليه     ينكر

عنضضه     الجضضامع     قيضضم     وسضضأل     عليه،     فسلم     يصلي     برملة     البيض
نعضضم     فقضضال     عندكم     الظهر     يصلي     دائما     إبراهيم     سيدي     فقال
ويقضضول ياسين؟ الستاذ قدوة هم  هؤلءاانكاره).     عن     فرجع

شئت     (وإن): 33ص: أمازأيغي صديق مع (حوار في الستاذ
غصضضتها،     سضضنة     ثلثيضضن     تجربضضة     نتيجضضة     عضضن     كلمضضتي     تسضضمع     أن

فضضانتظر     والفكضضر     الضضذكر     عضضالم     فضضي     الكبير،     العلي     لله     والمنة
تقضضول:     شضضهادة      أودعتضضه)78((الحسضضان)     سميته     كتاب     صدور

أو (السضضلم فضضي  ويقضضولالصضضوفية).     مضضع     الحضضق     وجضضدت
ًا3ص: الطوفان الثاني: الحسن المغرب ملك فيها ) مخاطب

ول     ،)80(الغزالضضي     وجضضده      كما)79(الصوفية     مع     الحق     ووجدت(
ومضضا     علضضي     اللضضه     نعمضضة     أذكضضر     وإنمضضا     و(أتواضضضع)،     لعتذر     أقف

فلضضه     الله     أهل     بصحبة     علم     من     علمني     وما     رحمة     من     وهبني
ًا     والشكر،     الحمد ًا     به     يزيدني     شكر نعمضضة     وأذكر     ورحمة     علم

ثلث     منضضذ     شضضيخي     وفضضاة     بعضضد     وهبني     لنه     المل     في     علي     الله
اللضضه     رحمضضه     وكان     الصحبة     من     المريدون     يقصده     ما     سنوات

ً ملهما جزأين للسف- في– الكتاب طبع  وقد) (78 وخرافات ضلل
ًا وخزعبلت المضضة أجمعضضت الذين وللملحدين بل للشخاص وتقديس

. كفرهم على
مضضن بحضضر بضضه: (أنهضضا اللضضه ونضضدين الصضضوفية في نعتقده  والذي) (79

. السلم من ليست أنها القذورات). ونعتقد
الفلسضضفة نظر في دخل العربي: (شيخنا بن بكر أبو عنه  قال) (80

المكضضان فضضي القائضضل: (ليضضس قدر). وهضضو فما منهم، يخرج أن وأراد
علضضى ومضضات بالبخضضاري عمضضره آخضضر في اشتغل كان). وقد مما أبدع

قبضضل عمضضره يضضدرك أن لياسضضين نتمناه الذي الله- وهذا رحمه–ذلك. 
. الفوات
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فلزمضت).     بعضده     من     وخلفه     ابنه     ألزم     أن     وفاته     قبل     أوصاني
ًا له وقال الكرام     الصوفية     (علمني): 13/11(ص: في أيض

أمضضر     بمضضا     محضضب     ولك     رفيق     بك     فأنا     الرفق     وعلموني     المحبة
تنصضضح...     ل     الضضتي     المحبضضة     نضضبيه. لكضضن     بيت     آل     محبة     من     الله
أنه     وسلم     عليه     الله     صلى     نبيه     لسان     على     وجل     عز     الله     وإن
أهضل     لقيضت     وإنضك     يضؤذيهم،     مضن     ويحضضارب     أوليضضائه     على     يغار

لتعلضضم     وإنضضك     الضرحة،     وتزور     الصالحين     تحب     وإنك     الفضل
زأاويضضة     مضضن     دولتكضضم     منبضضع     وتضضذكر     اللضضه     لهضضل     آبائضضك     تعظيضضم
العلضضم     طضضويلب     أنضضا     كتبضضت     الشضضريف... وقضضد     علضضي     المضضولى
رسضضول     أحضضاديث     أذكضضر     كتبت     فيما     ومنته     الله     بحمد     الصوفي

مضضا     للميضضر     بالطاعضضة     تأمرنضضا     التي     وسلم     عليه     الله     صلى     الله
وأني...     وأني     القصر     عميل     بأني     قوم     واتهمني     الصلة،     أقام

واستبشضضر     الصضضالونات،     سضضياق     في     كتابي     آخرون     واستعمل
للعنضضف     الوحيضضد     البضضديل     يمثضضل     برفق     تبشر     بدعوة     المؤمنون
ًا     هنا     وأكتب     وكتبت     الثوري،     النقلبي اسضضتبداد     ضضضرورة     أيض

نفسه     ويرشح     جاهليته     من     يتوب     مجاهد     قائد     به     يقوم     تربوي
كنت     فأنا     أجمعين     وللناس     للمسلمين     الناصع     المثل     ليضرب

ً     لنا     الله     يبعث     أن     أرجو     زألت     ول عبد     بن     عمر     إيمان     في     رجل
النضضبي     حفيضضد     الجليضضل     المر     لهذا     أرشح     أنا     وقوته. وها     العزيز
 هضضلالمغضضرور).     بعد     التائه     الصوفي     المؤمن     اللمعي     الذكي

التملضضق بهضضذا المضضر لضضولي تقضضدم رسضضالة هضضذه عليكضضم بالله
بقلضضم تكتبهضضا أن عليضضك كضضان الصضضوفي؟ والسلوب البدعي،
أن عليضضك- بعضضد ما –تقبل لم أو منك قبلت وعيونهم السلف

بينضة ذلضضك علضى وتقيضضم باطضل أنه (أنت)، تعتقده ما له تبين
قولك: (وعلمضضاءا دون النفاق؟ لغة دون والسنة، الكتاب من

ومغاربهضضا الرض مشارق في كلها السلم وأمة المسلمين
ينهضضض أن   النضضبي     حفيضضد   مضضن وتنتظضضر   الصضضوفي     الملك تحيي

ولسضضت مثلً، لها ويضرب والتقوى اليمان عهد للمة ليحيي
أهضضل     لقيضضت قولضضك: (وإنضضك ذلضضك). ودون غيضضر   إلضضى     أدعضضوه
لتعلضضم     وإنضضك     الضرحة،     وتزور     الصالحين     تحب     وإنك     الفضل
زأاويضضة     مضضن     دولتكضضم     منبضضع     وتضضذكر     اللضضه     لهضضل     آياتضضك     تعظيضضم
(إنضضي):ضض 20(ص: فضضي قولك  ودونالشريف).     علي     المولى
ًا     ليسضضت     سضضبحته     أن     وأعضضرفُّ     الملك     إيمان     أصدق كمضضا     كضضذب
ًا     الله     يخشى     أنه     وأعلم     الناس،     عامة     يظن ويبكي... ل     أحيان

إن     اللضضه     أوليضضاءا     إلضضى     وتنتسضضب     اللضضه     أسماءا     تذكر     أنك     يغرنك
ًا     الله     لسماءا ً     نور نضضاداه     مضضن     على     سبحانه     الحق     يغار     وجلل

يضضا     حبيبي     يا     (قم):ضض 29(ص: في قولك . ودونيجيبه)     أن     بها
.أقضضدامك)     ويثبضضت     ينصضضرك     الله     نصرة     إلى     الله     رسول     حفيد
المستضضضعفة     المضضة     نحضضن     فضضاعلون     نحضضن     مضضاقولضضك: ( ودون
إل     غيضضرك     للسضضلم     يضضدعو     مضضن     هضضذا     الميضضن     البلضضد     في     وليس
يتفرغضضون     ثضضم     وكضضذا،     بكضضذا     يطضضالبون     حيضضن     العلمضضاءا     نقابضضة
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إل     غيضرك     للسضلم     يضدعو     وليس     فاعلون     نحن     ما     لمقاولتهم
علضضى     جوابك     ماقولك: ( ) ودونأفئدتهم     تتحرق     قلئل     رجال

دساس     العرق     تقول     العرب     إن     الله     رسول     حفيد     يا     رسالتي
الهزيضضر     ذريضضة     مضضن     خؤولضضة     العزيز     عبد     بن     لعمر     كان     إن     وإنه
عليضضه     اللضضه     صلى     المصطفى     أبوة     لك     فإن     الخطاب     بن     عمر

أنضضت     (فهضضا):ضض 5(ص: فضضي قولضضك ودونالخلق).      سيد     وسلم
بفريضضضة     قيضضام     للنصضضيحة     أدائضضي     أن     تضضرى     النبي     حفيد     سيدي
إل     ولسضضت     وعضضامتهم     المضضة     هضضذه     علمضضاءا     علضضى     اللضضه     فرضها
عنضضدها     بضضي     يقضضف     الضضتي     الحضضدود     يضضوم     كل     أعرفُّ     علم     طالب

البلد،     هضضذه     ملضضك     بكونضضك     النصضضيحة     منضضي     وتسضضتحق     جهلضضي،
أسضضرة     بيضضن     المزمن     العداءا     عبر     للرحم     صلة     مني     وتستحقها
علضضى     ونضضزاع     جهضضل     عضضداءا     العلويضضة،     والسضضرة     الدارسضضة
تقضضول: بربضضري     أن     بعدئضضذ     يهمنضضي     ول     اللضضه     عافانضضا     الرئاسات
إخضضوانه. فضضإن     هجضضره     وصضضوفي     مخضضضرم،     ومتعلم     إدريسي،

بضضالحق. ومضضن     يعرفضضون     الرجال     بل     بالرجال،     يعرفُّ     ل     الحق
ًا     إدريسيا     فّي     أرى     أن     أنا     حقي ًا     مشضضرد ًا،     ومتعلمضض ومخضضضرم

ًا فضضي     مثلثضضة     هجرة     عليه،     الفضل     وذووا     أحبابه     هجره     وصوفي
فضضي     شضضهادة     إلضضى     بها     يبلغ     قدرته     جلت     الله     لعل     الحق     طلب

نفسي: أأنا     أسأل     : كنت)40(ص: في قولك . ودونسبيله)
ًا؟     مسلم ًا؟     الخضضر     واليضضوم     بضضالله     مضضؤمن     أأنا     حق وطلبضضت     حقض

مضضن     ومضضا     والصضضوفية،     الفلسضضفة     كتضضب     فضضي     وغصت     المعرفة
علضضى     ويحيلنضضي     إل     الجلءا     المسلمين     علماءا     من     حافل     عالم
ً     ولقيت     ناصح     شيخ     طلب بيضضن     أجلسني     ثراه     الله     طيب     رجل

بيضضن     أجلسني     والعاطل،     الصانع     فيهم     المسلمين     من     جماعة
 وأمضضراءا)81(الفلت     سكان     من     وكنت     المساكين،     من     جماعة

ومضضا     الكبريضضاءا     وذهبضضت     المساكين     مع     الله     وذكرت     الدارات،
ًا     الله     أذهب     أن     لبث هنضضا.     أذكضضره     لسضضت     ما     وكان     الشح،     أيض

ثلث     سضضنوات... ومنضضذ     سضضت     دامضضت     صضضوفية     نومضضة     ونمضضت
قبضضل     لتعلضضم     كتبتهما     كتابين،     كتبت     شيخي     وفاة     بعد     سنوات

الضضذين المريضضدين، فضضي والبركضضة وحضضتى، الن إلضضى زألضضت  ول) (81
فضضي ياسضضين الشضضيخ صضضاغرون. قضضال وهضضم يضضد عضضن الجزيضضة يدفعون
ومعضضه اللضضه جنضضد إلى الوافد وتنظيم): (يجيءا تربية النبوي (المنهاج
المنظضضم الجهادي العمل نفهمه الول اليناس ماضيه. بعد مخالفات

عليه برهن إل صدقه يعرفُّ ل صادق وكل الصادقون، إل له ينهض ل
ًا. فنطلضضب ونرفضضع بانتظضضام، الجماعضضة نفقضضات يسضضاهم أن إليضضه عملي

ًا. فإن داخله من عطائه نسبة ًا كان تدريجي يضضدفع أن إليضضه طلبنضضا غنيضض
أن إليضضه وطلبنا المعلوم، الشهري النصيب على زأيادة الزكاة أموال
ًا، الرفيضضه عيشضضه طبقات من يخفض وأن المهمات في يبذل تضضدريجي

. الجماعة) إلى ويحول
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ومنضضذ     اللضضه     إلضضى     وأدعضضو     بالسلم     أبشر     أن     وهي     الثانية     النية
والتدبير...     الفكر     بآليات     التام     جهلي     اكتشفت     سنوات     ثلث
ًا     بل     علم     طالب     أزأال     ل     فلذا ًا     طويلبضض أن     اللضضه     وأرجضضو     صضضغير

علضضم)     طضضالب     وأنضضا     لحدي     ألحق     وأن     علم     طالب     وأنا     يميتني
ً فضضي وقال الرحمضضن عبضضد زأيضضد أبضضي كلم (الحسضضان). نضضاقل

ًاالصوفي: ( أهضضل     الصضضوفية،     طريق     في     الغطاءا     كشف     طالب
هضل     الوجدانيضة،      والمعرفضة)82(الذوقي     التوحيد     في     التحقيق

ورفضضع     الذوقيضضة،     المعرفضضة     إلضضى     بضضه     والوصضضول     سضضلوكه     يصح
ًا     الروحاني     العالم     عن     الحجاب الموضضضوعة     الكتضضب     من     تعلم

ارحة     بأقوالهم     واقتداءا     لهله، البدايضة     بشضروطا     الوافيضة     الش
للحضضارث     و(الرعايضضة) كتضضاب     كض(الحيضضاءا) للغزالضضي،     والنهاية،

ّين     شيخ     من     بد     ل     المحاسبي. أم َيحضضذر     دلئلضضه،     يضضب غضضوائله،     و
مسضضائله،     والحضضوال     الضضواردات     اشضضتباه     عنضضد     للمريضضد     ويميضضز

للمضضة     العضضادل     والمضضام     للمرضضضى،     الطضضبيب     منزلضضة     فيتنضضزل
فيقضضول: الهراءا هذا على ياسين الستاذ يعلق . ثمالفوضى)

فضضي     ومردوديتهضضا     وفائدتها     الكتب     موقع     السؤال: ما     هو     هذا(
ّلمه     شيخ     من     بد     ل     وهل     القلبي؟     السلوك زأمضضاَمه     المريد     ُيَس

وكمضضا     العضضادل،     الفوضضضى) للمضضام     (المضضة     تستسضضلم     كمضضا
فضضي التصضضوفُّ أهدافُّ حدد  ثمللطبيب؟.     المريض     يستسلم

والكشضضف والسضضتقامة، التقضضوى، مجاهدات: مجاهضضدة ثلث
َد     الستقامة     طالب     وأنفقال: ( تسضضمو     ل     قضضد     لنيلهضضا     المجتهضض

الربوبية     أنوار     ومشاهدة     الله،     وجه     ليطلب     أعلى     إلى     إرادته
إلضضى     المجاهضضدات     هذه     افتقار     أن     اعلم     الدنيا... ثم     حياته     في

واحضضدة.     سضضبيل     على     ليس     الناصح،     والمربي     المعلم،     الشيخ
وفضضي     وآكضضد،     أحضضق     بعضضضها     وفي     وأولى،     أكمال     بعضها     هو     بل

ه     حضتى     أوجضب،     بعضضها دونه... وأمضا     يمكضن     ل     إن مجاهضدة     ب
والطلع     الحجضضاب     رفضضع     مطلوبهضضا     التي     والمشاهدة     الكشف

َلم     على فإنهضضا     والرض،     السضضموات     وملكضضوت     الروحضضاني     العا
ّبضضر     الذي     وهو     المربي،     المعلم     إلى     مفتقرة بالشضضيخ،     عنضضه     يع
فضضي     يمكضضن     ول     غيضضره،     يسضضع     ل     واضضضطرار،     وجضضوب     افتقضضار

عيضضن     ُنصضضب     السضضالك     كضضان     بضضدونه... إذا     حصضضولها     الغضضالب
ًى     الشيخ، قد     والشيخ     وسلوكه،     لعماله     وتمحيص     منه     وبمرأ
َد     وعلم     سلك، صالُحها     ينشأ     وعما     صالحها،     من     الحوال     فاس

ُدها، يكضضون     ومضضا     واصضضلً،     منهضضا     يكضضون     وما     ينشأ،     وكيف     وفاس
ًا، العمضضال     علضضى     المقضضدورة     الحضضوال     تضضترتب     وكيضضف     قاطعضض

عنضضه     يكضون     الضذي     العمضال     فضضي     الزكضضاءا     ومقضضدار     المقدورة،
في بتجليه الحق يقذفه عرفاني هو: (نور الصوفية عند  الذوق) (82

ذلك ينقلوا أن غير من والباطل الحق بين به يفرقون أوليائه، قلوب
بضضاب: / تحضضت64غضضدا) (ص: غيضضره). انظضضر: (السضضلم أو كتضضاب من

. )104الصوفية) (ص: مصطلح الذكر). و(معجم
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والتجربضضة     ابتلءا     كلضضه     ذلضضك     خضضبر     وقضضد     الحضضوال،     فضضي     الصفاءا
ّلد     والِمَران، ذلضضك)     السضضالك     فعل     (إذا     والخبار     الكتب     فيه     ُيق

َنت     السلوك،     استقام ُأِم الغرور. ويحضضاور     وذهب     المخاوفُّ،     و
علضى     العضاكفين     الخبضاريين     طائفضة     الحكيضم     الجليضل     عالمنضا
ِلضضَم     ضضضرورة     عن     (المدافع     لهم     قال: فقال     الكتب، الشضضيخ): 

الطريقة،     شيوخأ     على     العتماد     وتركتم     الكتب     على     اعتمدتم
فقضالوا:     الكتضضب؟     وتركضضوا     الشضيوخأ     على     عتمدوا     إنما     والقوم

عنهما. وها     ينشأ     وما     والسنة     بالكتاب     هو     إنما     السلوك     أصل
وشضضيوخأ     لتعليمهضضا     منتصضضبون     وناقلوها     مسطورة،     بأيدينا     هي
السضضلوك     مضضن     يمنضضع     الضضذي     فمضضا     ُجملتهضضم     مضضن     الطريقة     هذه

ًا     النقل     مجرد     كان     لهم: إن     فقال     دونهم؟ حصضضول     فضضي     كافيضض
العلضضوم     أنضضواع     جميضضع     فليسضضتوفي     غيضضره     أو     المقصضضود     هضضذا

بالفعل،     عاناها     من     مع     يعانها     ولم     وصفها     َحِفظ     من     والصنائع
ً     فيها     ودخل ًا     حال ًا: والحضضق     قال     واتصاف بضضد     ل     أنضضه     مستخلص

مطلوبه،     إلى     وحده     النقل     به     ٌءْيفضي     ول     الشيخ،     من     للسالك
الشضضيخ     كضضون     فضضي     (أي     التحصضضيلين     فضضي     التفاوت     أجل     من     ل

ًا     أوسع أجضضل     مضضن     للنصوص) بضضل     وأحفَظ     الكتب     على     اطلع
مضضن     المتعضضارفُّ     قبيضضل     مضضن     ليسضضت     الطريقة     هذه     مدارك     أن

إلهامية     وجدانية     مدارك     هي     وإنما     والصنائع،     الكسبية     العلوم
علضضى     العمضضال،     عضضن     ناشئة     الغالب،     في     الختيار     عن     خارجة
بضضل     الكسبية،     بالمعارفُّ     تمييزها     يدرك     فل     مخصوصة     هيئات
(أي:     والّشضضفاه     بالعيضضان     يميزهضضا     الضضذي     الشضضيخ     إلضضى     يحتضضاج

عنهضضضا     تنشضضضأ     الضضضتي     العمضضضال     هيئضضضات     المشضضضافة) ويعلضضضم
(تنضضضوير فضضضي ياسضضضين  ويقضضضول)83(أحوالهضضضا)     وخصوصضضضيات

(1/290 )84(المؤمنات موائضضد     ُفتضضات     مضضن     أتغضضذى     لضضي     مضضا): 
الصضضوفية     بالركب! كبضضار     لزأاحم     بحثوا     كما     أبحث     ول     الكرام

في     أنا     ُمقامي     فما     المحفوظ،     اللوح     في     ينتظرون     كالغزالي
وينضضبئ     المحفضضوظ     اللضضوح     فضضي     يقرأ     تيمية     وابن     الجهل     ُظلمة
تيميضضة     وابضضن     غيب     وعلم     محفوظ     لوح     كيف     المستقبل     بغيب

كتضضاب     تقرئضضي     لكضضي     والجضضزءا     الصضضفحة     لضضك     أذكضضر     ل     نعضضم     إي
الضضذي     الزكضضي     الضضذكي     تيميضضة     ابضضن     السالكين) لتلميذ     (مدارج

المسضضلمين     أن     شضضيخه     أخضضبره     حيضضن     شضضيخه     راجع     كيف     قص
ذلضضك     رأى     أنه     شيخه     التتار. وأخبره     مع     معركة     في     ينتصرون

كضضذب هضضذا لك: بضضأن أقول لي  اسمحالمحفوظ).     اللوح     في
). للسضضتاذ1/203/204/205/206/207 انظر: (الحسان) () (83

المسائل) (ص: لتهذيب السائل (شفاءا ياسين. ورسالة السلم عبد
خلضضدون. بضضن الرحمضضن عبضضد زأيد ). لبي21/26/43/58/59/63/65

ً ملها وقد . وزأندقة ضلل
(تخضضوير) أو: خضضاءا ثضضم صضضوابه: بتضضاءا نضضون، ثضضم  (تنضضوير). بتضضاءا) (84

. المسمى وافق السم يكون (تضليل). حتى
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عنضضه هضضذا تضضذكر أن اللضضه- وأتحضضداك رحمضضه –عليضضه وافضضتراءا
ًا. فإن زأعيضضم.  بضضه وأنا بعير حمل فلك التحدي رفعت صريح

بعنضضوان: محاضضضرة فضضي الزمزمضضي البضضاري عبد الستاذ قال
ًا تنشضضر التي الثالثة الجهة (الهجرة): (وهناك المبضضادئ أيضضض

العضدل (جماعضة والشضباب المسضلمين في للصوفية الضالة
ًا يهضضديه اللضضه هضضذا ياسين السلم عبد والحسان)، جضضاءا أيضضض

هضضذه لينشضضر الشضضباب، علضى نقمضة وكضان الضوقت هضضذا فضي
صضضاحبها وتخضضرج ضضالة، هضضي التي للصوفية القديمة الفكار

ول السضلم من احبها تخضرج الجهضل لضول الجهضل، ل مضن ص
وافتخضضار، باعتزازأ كتبه في يبثها يعني- كثيرة –مبادئ الملة،
ً بضضه المثضضال- وكفضضى سضضبيل منهضضا: -علضضى إليها ويدعو ضضضلل
ًا كضضان تيميضضة ابضضن القيم-: أن ابن عن يقول- ينقل أنه وكفر

المحفضضوظ، اللضضوح علضضى يطلضضع كضضان المحفضضوظ، اللوح يقرأ
هضضو  ولكضضن فعلً، قالهضضا تيميضضة ابضضن أن ل هضضو اسضضتقاها يعني

يتكلضضم كضضان تيميضضة وابضضن فقط، الصوفي باجتهاده استنبطها
(الشضضرق): علضضى التضضتر هجضضوم أيضضام أصحابه مع مجلس في

سضضيهزمون) –وهضضذه التضضتر لهم: (إن فقال والعراق، الشام،
له: قل: إن تيمية- فقالوا ابن كرامات في القيم ابن ذكرها

اللضضه وينصضضر سضضيهزمون، التضضتر لهضضم: (إن فقضضال اللضضه، شاءا
شضضاءا لضضه: قضضل: إن يقولضضون وهضضم مرتين قالها المسلمين)،

اللضضه وينصضضر سضضيهزمون، التضضتر لهضضم: (إن فقضضال اللضضه،
ًا اللضضه شاءا إن المسلمين، ًا، ل تحقيقضض فضضي اللضضه كتضضب تعليقضض

تيميضضة)، ابضضن عبضضارة هكضضذا دينه سينصر أنه المحفوظ اللوح
ّين تيمية ابن كلم ومعنى علضضى اعتمضضد تيميضضة ابضضن واضضضح، ب
آيات الكريم، كتابه في نفسه على الله قطعها التي الوعود
للضه: العضزة وأن بالنصضر المضؤمنين تعضد القضرآن فضي كثيرة

ِنيَن( ْؤِم ْلُم ِل َو ِه  ِل ِلَرُسو َو ُة  ِعّز ْل ِه ا ّل ِل َنضضا). (َو َأ َبضضّن  ِل ْغ ََل ّلضضُه  َتَب ال َك
ٌءْز ِزي َع ّي  ِو َق ّلَه  ِإّن ال ِلي  الكضثيرة اليضات مضن وأمثالهضا )،َوُرُس

ِنيَنالكريم. ( القرآن في ْؤِم ْلُم َنْصُر ا َنا  ْي َل َع ًا  ّق َكاَن َح ). فابنَو
فقال: (إن الكريم القرآن في اليات هذه على اعتمد تيمية
لضضه: قيضضل المسلمين). وعندما الله وينصر سيهزمون، التتر

ًا اللضضه شضضاءا فقضضال: إن اللضضه، شاءا قل: إن ًا، ل تحقيقضض تعليقضض
ويفوضضضه المضضر ليعلضضق النسضضان يقولها الله شاءا معناه: إن

كضضان، المضضر هضضذا يكون أن تعالى الله أراد أي: إذا الله، إلى
إن يقول: هضضذه تيمية وابن التعليق، هذا يكون ل يرد لم وإذا
منضضه فهضضم وهضضذا بضضد، ل سضضتكون الهزيمضضة تحقيضضق، الله شاءا

كضضذب وهضضذا المحفضضوظ، اللضضوح يقضضرأ تيميضضة ابضضن أن ياسضضين
هضضذا لكضضان الجهضضل لضضول هضضذا –قلنضضا الله. وكما على وافتراءا
ًا ًا، هضضذا ولكضضان السضضلم، عضضن خروجضض تكضضذيب هضضذا لن كفضضر
ِهيقضضول: ( الضضذي للقرآن ِبضض ْي َغ َلضضى  َع ِهضضُر  ْظ ُي َفَل  ْيضضِب  َغ ْل ِلُم ا َعضضا

ًا عليضضه يطلضضع ل لنضضه الغيب علم عن يتكلم تعالى الله )،َأَحد
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ًا كضضل وليضضس –الرسضضل مضضن اختضضار مضضن إل خلقضضه، مضضن أحضضد
في تعالى قال كما الغيب بعض على يطلعهم الرسل- فإنه

ّلضضَه( أخرى آية ِكضضّن ال َل َو ْيضضِب  َغ ْل َلى ا َع ُكْم  َع ِل ْط ُي ِل ّلُه  َكاَن ال َوَما 
ُءا َيَشا ِه َمن  ِل ِبي ِمن ّرُس َت أتيضت إذا عامضة، للنضاس ) . هضذاَيْج

اللضوح علضى يطلضع تيميضة ابضن كتابك: (بضأن في وتقول أنت
ّهد ُيَم لصضضحابه: ليقضضول ،)85(لنفسضضه بهذا المحفوظ). يعني: 

ًا منضضه قبلضضوا فضضإذا المحفضضوظ اللضضوح أقضضرأ أنا حتى هضضذا. غضضد
تعيش وهكذا يبدأون، وهكذا العرش، إلى صعدت يقول: أنا
علضضى المسلمون ويزيغ العقائد فتفسد التباع في الضللت

الضضرؤوس هضضؤلءا وبسبب الباطلة، الفكار هذه بسبب الحق
فضضي كما وسلم عليه الله صلى النبي بهم أخبر الذي الجهال

ًا العلم يقبض ل الله الحديث: (إن العبضضاد مضضن ينتزعه انتزاع
ْبضضِق لضضم إذا حضضتى العلمضضاءا بقبض العلم يقبض ولكن ًا ُي عالمضض
ًا الناس اتخذ ً رءاوس فضضضلوا علضضم بغيضضر فأفتوا فُسئلوا جهال

الخضضاطئون، الجهضضال الضضرؤوس مصضضيبة هي  هذه)86(وأضلوا)
ليسضضوا وهضضم شضضيءا علضضى أنهم ويظنون الناس حولهم يلتف
ًا المسلمين، في الضلل فينتشر شيءا على من نوع هذا إذ

كتضضضضابه: (الشضضضضورى فضضضضي ياسضضضضين الضضضضضلل). ويقضضضضول
(26والديمقراطيضضة) (ص: الخسسبز     تضسسمن     ل     الصسسلة): 

وهسسو     ذلسسك     كسسل     وشسسرط     والكرامسسة     والعمل     اليومي
المحجضضة علضضى اللقضضاءا أن يضضرى ياسضضين . والستاذالتنمية)

ول السلمي والنبعاث الصوفية، بشروطا إل يتم ل البيضاءا
ص: غضضدا (السلم كتابه في فيقول الصوفية يد على إل يتم

780) ًا     يتسسم     البيضسساء     المحجسسة     على     فاللقاء(:  دائمسس
ًا     يتم     السألمي     والنبعاث     الصوفية،     بشروط دائمسس

الشسسيعة     حسسق     قسسال: وإن     أن     إلى     الصوفية،     يد     على
يلهسسج     السسذي     الذكر     وحق     والمحبة،     الصحبة     هو     الذي

)778ص: غضضدا (السضضلم كتضضابه فضضي  ويقولالصوفية)     به
ًا آل     محبة     قلبهم     يغمر     الكراما     الشيعةالشيعة: ( مادح
صسسحبتهم     فتلسسك     وسألم،     عليه     الله     صلى     النبي     بيت

ًا     أحب     ومن     الصحبة،     ونعم معهسسم     حشسسر     والله     قوم

بحثضوا كمضا يبحضث حضتى الركضب يزاحضم ل مضاله أنضه صرح  بل) (85
أفتات     من     أتغذى     لي     مانظروا: ( كما المحفوظ اللوح في وينظر
 كبضضاربسسالركب!     لزاحسسم     بحثسسوا     كمسسا     أبحث     ول     الكراما     موائد

في أنا ُمقامي فما المحفوظ، اللوح في ينظرون كالغزالي الصوفية
بغيضضب وينضضبئ المحفضضوظ اللضضوح فضضي يقضضرأ تيميضضة وابن الجهل ُظلمة

. المستقبل)
وابضضن العلضضم، كتاب في كلهم والترمذي ومسلم البخاري  رواه) (86

. المكثرين مسند في وأحمد المقدمة، في كلهما والدارمي ماجة
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فمسسا     والسسسلما،     الصسسلة     عليسسه     الله     رسأول     ذلك     قال
وأعمسساه     الشسسيعة     فضسسل     َجِهسسل     من     ضلله     عن     يكف

الئمسسة     أحبسسوا     أنهسسم     الحسسق     عسسن     المسسذهبي     التعصب
عنهسسم     ونقلسسوا     المصسسطفين،     اللسسه     أوليسساء     الهسسداة
يمنعنا     ول     النقل،     ونعم     الئمة،     فنعم     الدين،     شعائر

(ص: وفضضيالخرى)      الضللة     إل     بالحق     العتراف     من
779) القسسومي     الظلسسم     عبسسء     يحملسسون     والشيعة): 

نجضدد (كيضف رسضالة فضي . ويقضولالمستمرة)     والغضبة
ًا13ص: إيماننضضضا؟ إيضضضران: فضضضي الروافضضضض عضضضن ) مضضضدافع

يحسساربوا     لكسسي     العسسرب     بلد     فسسي     أذنابهسسا     وتنهسسض(
إلى (رسالة في . ويقولإيران)     في     السألمية     القومة
(52/55ص: والطالبضضة الطضضالب الموقسسف     انظسسروا): 

فسسي     بسسإيران... نكسسون     السأسسلميين     لخوتكم     الرائد
للشارع     ونخرج     والسرية     العنف     ننبذ     يوما     المستوى
كمسسا     علينسسا     المسسسلط     العنف     نجرما     العارية     بصدورنا

الشضضيعة يمضضدح كتبضضه كضضل فضضي . بضضلبإيران)     إخوتنا     فعل
يقضول  ثضم)88(بضض(المضام)  ويصفه)87(وثورته الخميني ويمدح

(211ص: غضضدا (السضضلم فضضي يلقنسسه     منفسسرد     فسسذكر): 
فسسرادى     أصحابه     وسألم،     عليه     الله     صلى     الله     رسأول

وعليسسسه     الذن     هسسسو     التلقيسسسن     فسسسذلك     جماعسسسة،     أو
فأبصرالضضدباغ: ( عضضن ياسضضين الشضضيخ وقولالمعمول). 

والتحسساد     الحلسسول     بسسسمعه) هسسو     وسأسسمع     اللسسه     بنسسور
مواضسسع     عسدة     فسي     ياسأسسين     الشسسيخ     قرره     وقد     بعينه

/69  صا:     غأسسدا     (السأسسلما     كتسسابه     فسسي     يقسسول     كتبه     من
مسسن     يتحقسسق     حسستى     اللسسه     باب: الذكر): (ويذكر     تحت

فطسسري     موقسسف     فسسي     أي: يصسسبح     المراقبسسة     مقسساما
مسسن     تحسسرر     فسسإذا     القرآني     بالمفهوما     فطرية     بنظرة
تهسسواه     السسذي     الهسسابط     السسسلوك     هسسذا     أي: من     عادته

وأصسسبح     الصسسدق     مقسساما     تسسسنم     إليسسه،     فتعود     النفس
ًا الكمسسال     لقابليسسات     تحقيق     الحسان     ومقاما     محسن

النظسسرة     تقسسوى     فيه     منا     كل     في     الكامنة     النساني،

ًا البائسضضة) وألضضف الموسوي: (الثورة موسى سماها  وقد) (87 كتبضض
ًا جواد عنها أخطائها. وقال وبيان مهاجمتها في مقالت ونشر وبحوث

إل السضضلم من لها ليس إيران في السلمية الثورة الموسوي: (إن
مضضن رآه لمضضا لهضضا المعارضين أشد كاظم: (من محمد السم). وكان

السضضرار كشضضف للتاريضضخ ثم السلم). (لله جادة عن واضح انحرافُّ
مضن الموسضضوي حسضضين ). للشضيخ48/49الطهضضار) ( الئمضة وتبرئضضة
. النجف علماءا

ًا) (88 . الضلل في (إمام). ولكن  حق
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في     يرى     ل     حتى     السالك     آفاق     وتستوعب     الفطرية
.اللضضه)     إل     الوجضضود فضضي يضضرى . وقوله: (لالله)     إل     الوجود

كضضل : (وانمحضضى)89((الفصوص) في عربي ابن قاله ما يشبه
والضضذاكر والخلضضق الحضضق أي: بيضضن والكضضثير، الوجضضود بين أثر

فضضي - وقررهضضا)90(الثنيسسن)     وحسسدة     وتحققت والمذكور،
) يقضضضول:62/63ص: والدولضضضة الضضضدعوة بيضضضن (السضضضلم

وبإحسسسان     المؤمن،     على     فرض     ما     على     وبالزيادة(
الحسسسان،     درجسسات     تنسسال     التطسسوعي     العمسسل     هسسذا

يبصر،     بها     التي     عينه     الله     يصبح     أن     المحسن     وجزاء

الله رسول رأيت (الفصوص): (إني كتابه عن عربي ابن  يقول) (89
وقال الكتاب هذا وأعطاني دمشق محروسة (رؤيا) في مبشرة في

ًا عربضضي ابضضن النضضاس). وقضضال علضضى بضضه لضضي: اخضضرج كتضضابه عضضن أيضضض
وسضضلم عليضضه اللضضه صلى الرسول من تلقاه المكية): بأنه (الفتوحات

عربضضي، لبن ألفه الذي هو وسلم عليه الله صلى الرسول أن بمعنى
بضضالنحرافُّ يفضضوح والكتاب لكفته هذه غير سيئة للكتاب يكن لم ولو

ذلضضك. لمعرفة إليه الرجوع ويمكن والباطن والظاهر الوجود ووحدة
فضضي الغزالضضي ). قضضال11الزأهضضر) (ص: شضضيخ انظضضر: (صضضوفيات

أقرب الكفر إلى فهو الظاهر يخالف الباطن إن قال (الحياءا): (من
. اليمان) إلى منه

حضضال عن سأله من جواب في العراقي الدين زأين المام  قال) (90
بطضضن): فهضضو مضضا وعيضضن ظهضضر مضضا عين قوله: (فهو عربي: (وأما ابن

جميضضع وأن المطلقضضة بالوحضضدة القضضول ظضضاهره فضضي مسضضموم كلم
ًا لضضذلك إرادتضضه علضضى ويضضدل عينضضه هضضي مخلوقضضاته بعضضد قضضوله صضضريح

.العلمسساء)     بإجمسساع     كسسافر     لسسه     والمعتقد     ذلك      وقائلذلك؟...
). وابن66(ص: عربي). للبقاعي ابن تكفير إلى الغبي انظر: (تنبيه

والوثضضان الصضضنام عبضضادة يصضضوب ياسين الستاذ يمدحه الذي عربي
فضضضي الضضضخ. فيقضضضول والنسضضضان والكضضضواكب والحجضضضار والشضضضجار

يعبضضده للحضضق مجلى معبود رأى من المكمل (الفصوص): (والعارفُّ
ًا كلهم سموه ولذلك فيه، أو شضضجر، أو بحجضضر، الخضضاص اسمه مع إله

الصضضوفية) هضضي ملك) انظضضر: (هضضذه أو كوكب، أو إنسان، أو حيوان،
(تنضضبيه فضضي عربضضي ابضضن عقيضضدة بيضضان فضضي البقاعي ). يقول38(ص:
ً يعلضضم أن عربضضي): ينبغضضي ابضضن تكفير إلى الغبي أي:– كلمضضه أن أول

هضضذا سضضوى شيءا ل أنه وهي المطلقة الوحدة على عربي- دائر ابن
جزئيضضاته). ضضضمن فضضي إل لضضه وجضضود ل كلضضي أمضضر اللضضه العضضالم. وأن

يسضضتهزئ وهضضو عربضضي لبضضن ). واستمعوا26الصوفية) (ص: (حقيقة
(العلضضي) علضضى الحسضضنى أسضضمائه يقضضول: (ومضضن (العلي) فهو باسم
هضضو. إل هضضو ومضضا مضضاذا؟ عن أو لذاته العلي هو!! فهو إل َثم وما َمن؟

والجهاد التوحيد منبر
)57(



حوار هادئ مسسع السأسستاذ 
عبد السلما ياسأين

يبطسسش. ل     بهسسا     السستي     ويسسده     يسمع،     بها     التي     وأذنه
ًا     أروي     لكسسن     اجتهاد،     عن     أتحدث ًا     حسسديث فسسي     قدسأسسي
كيسسف     أمسسا     متواتر،     حديث     لنه     الحاديث     أمتن     درجة

ويسسده،     وسأسسمعه،     العبسسد،     عيسسن     تعسسالى     اللسسه     يصسسبح
ًا     كان     عنه     فالتعبير حسساولوا     لنهسسم     للصادقين     مزلق
النسساس     فرمسساهم     بسسالكلما     عنسسه     يعسسبر     ل     عما     التعبير

الصسسوفي     عدا     (وما):ضض 362(ص: في  وقالبالزندقة).
اللفسساظ     تحملسه     بمسا     أنبأنسا     عربسي- أن     ابن   –  الكبير

فيسسه     أخبرنسسا     السسذي     المتسسواتر     القدسأسسي     الحديث     عن
وسأسسمعه     العبسسد     عيسسن     يصسسبح     أنسسه     وجسسل     عسسز     المولى
):798ص: غضضدا (السضضلم فضضي ياسضضين  وقضضال)91(ويسسده)
ابسسن     السسدين     محيي     سأيدي     الكامل     الله     ولي     (ويمثل

كلمسسه     يمثسسل     كمسسا     تمثيل     أحسن     التجاه     هذا     عربي
عليهسسا     هسسوة     القشور     أصحاب     على     الغامض     المبهم

الوليسسن     وعسسالم     السسذاكرين     الوليسساء     عسسالم     ينفصسسل
أي:   –  إنهسسم) يقضضول: (360(ص: نفس وفيوالخرين). 

الشسسهادة     هسسذه     مثسسل     يتلقون     السلف- عندما     علماء
محسسي     سأسسيدي     مثسسل     والحنان     القلم     فصيح     رجل     من

. يضضضيفيقسسرأون)     مسسا     يستعظمون     عربي     ابن     الدين
رحمسسه     تيمية     ابن     الشيخ     أمثال     يقف     وهكذاويقول: (

يكفر     فهو     الله     رجال     من     العنيد     الخصم     موقف     الله
ل     عمسا     يعسبر     أن     حساول     السولي     هسذا     لن     عربسي     ابن

ياسضضين . ويقضضولالكسسبير)     الصسسوفي     عدا     وما     عنه     يعبر
ًا ًا نفسه مناقض ًا: (ابن تناقض ابضضن يكفضضره لم عربي مكشوف

العلمضاءا، مضن وجماعة تيمية ابن كفره لقد والله تيمية). كل
ولتيميضضة: ( ابضضن قال كافر. بل فهو يكفره لم من قالوا بل

أو     ملحسسد،     كسسافر     إل     هسسؤلء     علسسى     يثنسسي     أن     يتصسسور

الموجودات؟. انظر: (تنبيه عين الوجود حيث من وهو لنفسه فعلوه
مضضن ). ومنهضضم76/77الصوفية) (ص: هي ). و(هذه63الغبي) (ص:

وهضو الكضون قبضة هو وسلم عليه الله صلى محمد الرسول أن يعتقد
والعضضرش والرض السضضموات وأن العضضرش علضضى المسضضتوي اللضضه

وهضضو موجضضود أول وأنضضه نضضوره مضضن خلضضق الكائنضضات وكضضل والكرسضضي
. بعده) جاءا ومن عربي ابن عقيدة وهذه الله عرش على المستوي

ًا ويصضضبح معنضضاه، كل يفقد السلم نيكلسون: (إن  يقول) (91 اسضضم
ّبضضر التوحيضضد عقيضضدة أن لضضو مسمى، غير على إل إلضضه بضضض(ل عنهضضا المع

أن اللضضه. وواضضضح إل الحقيقة على موجود بها: ل المراد الله). أصبح
كضضل علضى تضضام قضضضاءا المجردة صورتها في الوجود بوحدة العترافُّ

ًا المعالم لهذه ومحو المنزل، الدين معالم كاملً). انظر: (هضضذه محو
. )51الصوفية) (ص: هي
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ًا  ويقول)92(ضال)     جاهل 7ص غدا (السلم في ياسين أيض
وقلضضب، عاطفضضة رجضضل كان عربي ابن الكبر ): (والشيخ77

ًا بالحقيقضضة فنطضضق غيره يطاوع لم ما المنطق طاوعه نطقضض
اللضضه). أي رسول حديث من أجمع ول وأجمل بأفصح هو ما

ًا، الخلق جعل هي هل هذه؟ حقيقة ًا، والخضضالق خالق مخلوقضض
(فتوحاته)؟: في قوله أم

عبد والرب رب العبد
 

من شعري ليت يا
المكلف

  

رب فذاك قلت: عبد إن
 

يكلف أنى قلت: رب أو
  

ًا. والخنزير الكلب جعل أم إله

إل والخنزير الكلب وما
إلهنا

 

في راهب إل الرب وما
كنيسة

  

)؟:210/192/194/47     )  93  (  (الفصضضضوص     فضضضي     قضضضوله     أم
وأنضضه     الضضوقت،     صاحب     الحكم     منصب     في     فرعون     كان     (ولما

قال:     لذلك     الناموسي     العرفُّ     في     جار     وإن     بالسيف     الخليفة
ًا     الكضضل     كان     وإن     أي     العلى،     ربكم     أنا فأنضضا     مضضا،     بنسضضبة     أربابضض

التحكضضم     مضضن     الظضضاهر     فضضي     أعطيتضضه     بمضضا     منهضضم     العلى     ربكم
بضضل     ينكضضروا،     لم     مقالته     في     صدقه     السحرة     علم     ولما     فيكم،
الضضدنيا) فضضاقض     الحيضضاة     هذه     تقضي     قالوا: (إنما     لذلك     أقروه

العلضى). أم     ربكضم     أنا     قوله     فصح     لك،     فالدولة     قاض     أنت     ما
الجنضضة     فرعضضون     أسضضكن     قضضد     اللضضه     (فتوحاته)؟: (إن     في     قوله

ًا،     فرعضضون     فمضضات إيمضضان     كضضان     فرعضضون     إيمضضان     لن     مؤمنضض

. )2/367الفتاوى) (  انظر: (مجموع) (92
ّدر  وقد) (93 اللضضه رسضضول رأيت بقوله: (إني هذا كتابه عربي ابن ص

وقضضال الكتضضاب هضضذا وأعطاني دمشق محروسة في رؤيا مبشرة في
فيضه: أن ذكضر الضضذي هضضو الكتضاب النضضاس). وهضذا علضى بضضه اخرج لي

مضضن أعلضضم كضضان فرعون وأن الناجين، العارفين من وفرعون إبليس
ًا عبد من كل وأن بالله، موسى فيضضه ومضضدح اللضضه، إل عبضضد فمضضا شضضيئ
أدري ). مضضا309(سضضنة بغضضداد جسر على المصلوب الزنديق الحلج

الكضضبر، (بضضالولي الكفضضر هضضذا يعتقضضد مضضن ياسين الستاذ يسمي كيف
. الحمر)؟. والكبريت
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فضضي     قضضوله      أم  )  94  (  غيضضره)     ول     هضضوس     بضضه     يعلضضم     لضضم     الخاصضضة،
ًا     )،201     (الفصوص ّلي  تعالى: (     قوله     على     معقب ْيٍن  َع ُقّرُت 

َلَك قضضرة     وكان     لها،     حصل     الذي     بالكمال     عينها     قرت     ): (فبه  َو
الغسسرق،     عند     الله     أعطاه     الذي     باليمان     لفرعون     عين

ًا     فقبضسسه ًا،     طسساهر مسسن     شسسيء     فيسسه     ليسسس     مطهسسر
ًا: (     فرعضضون     عن     قوله      أم  الخبث). مسسن     اللسسه     فنجاه  أيضضض

عمتسسه     فقسسد     بسسدنه،     ونجى     نفسه،     في     الخرة     عذاب
ًا     النجاة الرسضضول     حضضب     علة     إن     قوله      أم  )  95  (  ومعنًى)     حس

فضضي     اللضضه     أنهضضن     اعتقضضاده     هضضي     للنساءا     وسلم     عليه     الله     صلى
الجسضضدي     اللتضضذاذ     فضضي     ورغبته     وتجلياته،     تعيناته     صور     أجمل

فيقضضول:     للضضه     عبضضادة     النضضثى     عبضضادة     أن     بربه؟. ويرى     المتنوع
الوصلة     غاية      أي  )  96  (  الوصلة     طلب     المرأة     الرجل     أحب     (ولما
النشضضأة     صضضورة     فضضي     يكضضن     فلضضم     المحبضضة،     فضضي     تكضضون     الضضتي

الشضضهوة     تعضضم      ولهضضذا  )  97  (  النكضضاح     مضضن     وصلة     أعظم     العنصرية
الطهضضارة،     منضضه- فعمضضت     بالغتسال     ُأِمر     ولذلك     كلها،     أجزاءاه

غيضضور     الحضضق     فضضإن     الشهوة،     حصول     فيها- عند     الفناءا     عم     كما
)98(  بالغسضضل     فطهضضره     بغيضضره،     يلتضضذ     أنضضه     يعتقضضد     أن     عبده     على

فضضإذا     ذلضضك،     إل     يكون     ل     إذ     فيه،     فني     فيمن     إليه     بالنظر     ليرجع
ّق     الرجل     شاهد ًا     كان     المرأة،      في  )  99  (  الح منفعل،     في     شهود

عنضضه-     المضضرأة     ظهضضور     حيضضث     مضضن   –  نفسضضه     فضضي     شضضاهده     وإذا

بضضن أحمضضد بخضضط بوخضضبزة محمضضد شيخنا عند رسالة رأيت  وقد) (94
ًا. وقضد مضات فرعضون أن فيهضا زأعضم الصديق أخضوه عليضه رد مسضلم

بضضراءاة بسضضبب النضبيه كتضابه: (إعلم فضي الصديق بن الله عبد شيخنا
َيّمفرعون: ( عن ). فقال: (... وقال9ص: أبيه من إبراهيم ْل ِه ا ِق ْل ُي ْل َف

ّلُه ّو  ُد َع َو ّلي  ّو  ُد َع ُه  ْذ ْأُخ َي زأعضضم مضضن قضضول ترد الية ). وهذهِبالّساِحِل 
ِبل فرعون أن ًا، ومات إسلمه، ُق أخضضبر اللضضه لن باطضضل، وهذا مسلم
ِبل ولو لله، عدو أنه ًا يكن لم إسلمه، ُق يضضدخلها ل والخبضضار لله، عدو

ًا مات ففرعون النسخ، ًا كافر . لله) عدو
فضضي افتراه ما بقية فيه ). واقرأ212 انظر: (الفصوص) (ص:) (95

هضي موسضى!. و(هضذه على فرعون يفضل الموسوي) ففيه (الفص
. )95الصوفية) (ص:

الضضذكر بيضضن الجنضضس مضضن يحضضدث الله- ما بهلة عليه– به  يقصد) (96
. والنثى

ذكضضره مضضا بضضدليل العامضضة أذهضضان في معنى من له ما به  يقصد) (97
ًا بل الزواج يريد بعده. ل . آخر شيئ

من توهمه مما العبد ليتطهر إل بالغسل يأمر لم الله أن  يزعم) (98
ًا الصضضوفية الربضضة مضضع هضضو كضضان حيضضن علضضى امرأة، مع كان أنه جسضضد

. وخطيئة!!
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غيضضر     مضضن     نفسضضه     فضضي     شضضاهده     وإذا     فاعضضل،     فضضي     شضضاهده
عن     منفعل     في     شهوده     كان     عنه،     تكون     ما     صورة     استحضار

وأكمضضل؛     أتضضم     المضضرأة     فضضي     للحق     فشهوده     واسطة،     بل     الحق
نفسضضه     ومضضن     منفعضضل،     فاعضضل     هو     حيث     من     الحق     يشاهد     لنه
عليضضه     اللضضه     صضضلى     أحضضب     فلهضضذا     خاصضضة؛     منفعل     هو     حيث     من

َهد     ل     إذ     فيهن،     الحق     شهود     لكمال     النساءا،     وسلم الحضضق     ُيشا
ًا ًا،     المواد     عن     مجرد أعظضضم     النسضضاءا     فضضي     الحضضق     فشضضهود     أبد

شضضيخ      يقضضول  )  100  (  النكضضاح)     الوصضضلة     وأعظضضم     وأكمله،     الشهود
ويسضضمونه     فرعضضون     يعظضضم     منهضضم     تيمية: (وكثير     ابن     السلم

تضضزوج     الضضذي     مضضدين     صضضاحب     أن     ويدعون     القبطي،     أفلطون
يقضضول   –  شضضعيب     الناس: إنضضه     بعض     يقول     الذي   –  ابنته     موسى

أرسضضطو     ويقولضضون: إن     أرسضضطو،     أستاذ     أفلطون     هؤلءا: إنه
الجهضضل     مضضن     فيضضه     الضضذي     الكلم     هضضذا     أمثضضال     إلضضى   –  الخضر     هو

الكلم     أهل     عامة     الجلل... وتجد     ذو     إل     يعلمه     ل     ما     والضلل
اللضضه- عصضضم مضضن إل –  السضضلف     جضضادة     عضضن     أعضضرض     ومضضن

بعبضضارات كتبهضضم فضضي تصضضريحهم بعضضد التحاد، أئمة يعظمون
فضضي قصضضدوه. ولهضضم مضضا غيضضر محامل لها ويتكلفون التحاد،
والوليضضة بالمامضضة والشهادة والتعظيم، الجلل من قلوبهم

عربضضي ابضضن عليم.  هذا به الله الحقائق: ما أهل وأنهم لهم،
أكمضضل النبوة. بل من أعظم الولية فصوصه: أن في يصرح

كلمه: الرسالة! ومن من

برزأخأ في النبوة مقام
 

ودون الرسول فوق
الولي

  

عليه     الله     صلى     النبي     ولية     بأن     ذلك     يتأول     أصحابه     وبعض
اللضضه     صضضلى     الرسضضول     وليضضة     وكذلك     نبوته،     من     أفضل     وسلم
َله     وليتضضه     يجعلون     أو     رسالته،     من     أفضل     وسلم     عليه مضضع     حضضا
الجهضضل. فضضإن     بليضضغ     مضضن     وهذا     الخلق     مع     حاله     ورسالته     الله،

وبلغهضضم     الخلضضق     خضضاطب     إذا     وسضضلم     عليه     الله     صلى     الرسول
الحضضال،     تلك     في     الله     ولي     هو     بل     الولية،     يفارق     لم     الرسالة

ليضضس     اللضضه     ولضضي     فضضإنه     أحضضواله،     سضضائر     فضضي     الله     ولي     هو     كما

وجودهضضا فضضي اللهيضضة الضضذات هضضو الصضضوفية ديضضن فضضي  الحضضق) (99
. المطلق!!

الصضضوفية) (ص: هضضي ). و(هذه217 انظر: (الفصوص) (ص:) (100
الزقضوم جعضل الحمضر، والكضبريت الكضبر الضولي هضو ). هضذا39/40
ًا، ًا، والشضضرك الفضضردوس، رحيق والغسلين تفاح ًا، والزنضضا توحيضضد إلهضض

. تترا عليه الله فلعنة كرامة، والزندقة ولية، والنفاق
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ًا أن اللضضه يأمر عربي  ابن)101(أجواله)     من     شيءا     في     له     عدو
تعضضالى: (فضضاذكروني قضضوله (فتوحاته) عند في فيقول يعبده

وأعبده). ويقول:  ويعبدني وأحمده، أذكركم): (فيحمدني

ولولنا فلوله
 

كان الذي كان لما
  

فاعلم عينه وأنا
 

ًا ما إذا قلت: إنسان
  

ًا فكن ًا وكن حق ْلق َخ
 

ًا بالله تكن رحمان
  

يبدو ما فأعطيناه
 

وأعطانا فينا به
  

المر فصار
ًا مقسوم

 

وإيانا بإياه
  

ًا المر فجعل ويقول: الله، وبين بينه مقسوم

ًا لي إن ًا رب كريم
أجده

 

أو نعلم كالذي
نعتقده

  

والذي مني هو
معتبي

 

ولد أو كهو منه وأنا
  

عالم لني أسميه ل
 

بل هذا يكره أن
يعبده

  

ًا؟ لله جعل فيمن رأيكم فما بأنفسضضكم. عليضضه احكموا ولد
ًا ويقول إلضضى فمضضآلهم النضضار أهل ): (وأما169(ص: في أيض
مضدة انتهضاءا بعضضد النار لصورة بد ل إذ النار، في ولكن النعيم

ًا تكون أن العقاب ًا برد نعيمهضضم، فهذا فيها، من على وسلم

في قال ). وقد4/160/171/172الفتاوى) (  انظر: (مجموع) (101
الفقيضضه النبضضاري، الضضدين تضضاج ): (وحدثني2/236/247(المجموع) (

رأيتيقضضول:  الجعضضبري إبراهيم الشيخ سمع أنه الفاضل، المصري
ًا عربي ابن يكفسسر نجسسس، شيخ وهو اللحية، مخضوَب شيخ
ابضن أن بيضن  ثمالله). أرسأله نبي وكل الله، أنزله كتاب بكل

كضضان أنضضه الكضضوراني إسماعيل الشيخ . وذكر: (عنزنديق)عربي: (
. والنصارى اليهود من أكفر . وأنهمشيطان)     عربي     ابنيقول: 
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حيضضن اللضضه خليل نعيم الحقوق استيفاءا بعد النار أهل فيتنعم
تعضضود وبمضضا برؤيتضضه تعضضذب السلم عليه فإنه النار، في ألقي
الحيضضوان، مضضن جاورهضضا مضضن تضضؤلم صضضورة إنهضضا علمضضه، فضضي

يقول: النعيم). ولذا وراءاها تخفي قشرة النار أن فالمعنى

الشقاءا دار دخلوا وإن
فإنهم

 

مباين نعيم فيها لذة على
  

فالمر الخلد جنان نعيم
واحد

 

تباين التجلي عند وبينهما
  

ًا يسمى عذوبة من عذاب
طعمه

 

والقشر كالقشر له وذاك
صائن

  

ويغضضوث وسضضواع لضضود تركضضوا لو نوح: (إنهم قوم في وقال
ًا ويعوق هضضؤلءا). مضضن تركضضوا ما قدر الحق من لجهلوا ونسر
ابضضن يكفضضره لضضم عربضضي تيميضضة: (ابضضن ابن عن ياسين ويقول
(وأمسساالمبضضارك:  وابضضن تيمية ابن جواب  وإليكم)102(تيمية)

ول     هسسؤلء بقسسول     الظسسن     يحسسسنون     السسذين     الجهسسال
المشسسايخ     كلما     جنسسس     من     أنه     ويعتقدون     يفهمونه،
يفهمسسه     ل     صسسحيح     بكلما     يتكلمسسون     الذين     العارفين،

هسسؤلء     علسسى     يثنسسي     أن     يتصور     الناس...ول     من     كثير
ًا: (  وقال)103(ضال)     جاهل     أو     ملحد،     كافر     إل ومنأيض
فسسإن     والنصارى،     اليهود     من     أكفر     فهو     يكفرهم     لم

ًا:  وقضضالالصسسناما)     عباد     تكفر     والنصارى     اليهود أيضضض
ًا المسضضلمين، علضضى تضضدليس  وهضضذا) (102 الشضضباب علضضى خصوصضض

أتبضضاعه لضضذا الكتضضب، أمهات قراءاة على يعتكفون ل الذين المساكين
عربضضي لهم: (ابن وقال زأكاه شيخهم لن الكافر عربي ابن يمدحون

ن أن مضع فأطضاعوه، قومه تيمية). فاستخف ابن يكفره لم تيميضة اب
/و2/111/133الفتضضاوى) ( مثلً: (مجمضضوع خضضذ كتبه جميع في كفره

من جماعة إياه تكفيره على )- ووافق11/239/242/2/134/285
المنطضضق) والمالكيضضة. و(نقضضد الشضضافعية مضضن عصضضره علمضضاءا أعيضضان

ًا: (عقيضضدة والباطل). وانظضضر الحق بين و(الفرقان عربضضي ابضضن أيضضض
عربضضي). ابضضن لتكفيضضر الغضضبي و(تنضضبيه الفاسبي الدين وحياته). لتقي

المكرمضضة مكضضة فضضي منضضي سضضرق جزءا في أقوالهم جمعت كنت وقد
ًا عرفت الملحدين). وقد إمام عربي بعنوان: (ابن سضضرقه مضضن أخير

 الخصوم. تجتمع الله فعند مني
. )2/367 انظر: (المجموع) () (103
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التنضضاقض من وفيها النصارى، أقوال من شر هؤلءا (وأقوال
بضضالحلول يقولضضون ولهضضذا النصضضارى، أقوال في ما جنس من

متنضضاقض مذهب فإنه تارة، وبالوحدة أخرى، وبالتحاد تارة،
كلسسه     فهذايفهمضضه.  لم من على يلبسون ولهذا نفسه، في

ًا     كفر ًا     باطن شسسك     ومسسن     مسلم،     كل     بإجماع     وظاهر
ديسن     ومعرفسة     قسولهم     معرفسة     بعسد     هؤلء     كفر     في

اليهسسود     كفسسر     فسسي     يشسسك     كمسسن     كافر،     فهو     السألما
مضضن أيهمضضا ياسين أستاذ  يا)104(والمشركين)     والنصارى

تيميضضة ابضضن ذكرهضضا الضضتي الوصضضافُّ هضضذه من تريد الوصافُّ
جاهضضل (أو ملحضضد). أم كضضافر عربضضي؟" (إل ابضضن يمدح فيمن

اليهضضود مضضن أكفضضر فهضضو يكفرهضضم لضضم (ومضضن ضضضال)؟. أم
بعسسد     هسسؤلء     كفسسر     فسسي     شسسك     ومسسن( والنصضضارى)؟. أم

كسسافر،     فهسسو     السأسسلما     ديسسن     ومعرفة     قولهم     معرفة
والنصسسسارى     اليهسسسود     كفسسسر     فسسسي     يشسسسك     كمسسسن

تيميضضة ابضضن هذا. يقضضول لك أرضى ل والله والمشركين)؟
الضضضال إمضضامهم سيما ول الوجود وحدة أصحاب رؤس على
كفرهسسم،     مسسن     جسسزء     كسسافر     كسسل     كفر     بلعربضضي: ( ابن

نصيري. فقال: نصسسيري     أنت     لرئيسهم     قيل     ولهذا
يقسسول: إنسسا     المبسسارك     بسسن     الله     عبد     وكان     مني،     جزء

أن     نسسستطيع     ول     والنصسسارى،     اليهسسود     كلما     لنحكسسي
أولئسسك     مسسن     شسسر     وهسسؤلء     الجهميسسة،     كلما     نحكسسي

اللسسه     بسسأن     القول     غأايتهم     كان     أولئك     فإن     الجهمية،
حسسال     أحسسدهما     موجودان،     عندهم     ما     مكان،     كل     في

الخبيثضضة البدعضضة هضضذه فضضي  وبضضضاعتهم)105(محل)     والخر
ابضضن السضضلم شضضيخ (الولي) فلنترك الوجود) حديث (وحدة
لوليضضاءا العنيضضد بالخصم ويصفه يغمزه ياسين دام ما– تيمية
مضا الضذهبي فيضه قضال الضذي الحضديث هضذا لنضا يشضرح– الله
– مستقلة الله). رسالة (رحمه اللباني فيه وجمع ،)106(قال

النسسبي     بسسه     أخسسبر     كما     حق،     والحديثتيمية: ( ابن يقول
محبته     لكمال     الله     ولي     فإن     وسألم،     عليه     الله     صلى

وعملسسه     وبسسالله،     للسسه     إدراكسسه     يبقى     لله     وطاعته     لله

مضضن أن يعلضضم السضضتاذ ). ولعضضل2/368(المجمضضوع) (  انظضضر) (104
فضضي شضضك أو المشضضركين يكفضضر لضضم العشضضرة: (مضضن السلم نواقض
. ننبهه؟ لكن نكفره ل كافر). ونحن فهو مذهبهم صحح أو كفرهم

. )2/127 انظر: (المجموع) () (105
ًا). عن لي عادي حديث: (من البخاري  وروى) (106 كرامضضة، ابن ولي
ًا، غريب خالد. وهو عن عنضضه. (سضضير كرامضضة ابضضن سضضوى يروه لم جد

العمروي. انظر: الكلم الدين محب ). تحقيق9/10النبلءا). ( أعلم
. )13/143(الفتح) ( في عنه
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ومسسا     أحبسسه،     الحسسق     يحبه     مما     يسمعه     فما     وبالله،     لله
يحبه     مما     يراه     وما     أبغضه،     الحق     يبغضه     مما     يسمعه

أبغضسسه،     الحسسق     يبغضسسه     ممسسا     يسسراه     ومسسا     أحبسسه،     الحق
بين     به     يميز     ما     النور     من     وبصره     سأمعه     في     ويبقى

عليسه     اللسه     صسسلى     النسسبي     قسسال     كمسسا     والباطل،     الحق
صسسحته: (اللهسسم     علسسى     المتفق     الحديث     في     وسألم،
ًا،     قلسسبي     في     اجعل ًا،     بصسسري     وفسسي     نسسور وفسسي     نسسور

ًا،     سأمعي ًا،     يميني     وعن     نور ًا،     يساري     وعن     نور نسسور
ًا،     وفوقي ًا،     وتحتي     نور ًا،     وأمامي     نور وخلفسسي     نور

ًا، ّظسسم     نور ًا)     لسسي     وَع مسسن     فيسسه     اللسسه      فسسولي)107(نسسور
والمكسروه،     المحبسوب     بسه     يتحسد     للسه: مسا     الموافقة
محبسسوب     فيبقسسى     ذلسسك،     ونحسسو     والمنهسسي     والمسسأمور

ومسسأمور     مكروهسسه،     الحسسق     ومكسسروه     محبسسوبه،     الحق
الحسسق     وعسسدو     وليسسه،     الحسسق     وولسسي     مسسأموره،     الحسسق
تامسسة     محبسسة     المخلسسوق     أحب     إذا     المخلوق     بل     عدوه،
أحسسدهما     يتسسألم     قد     حتى     هذا،     من     نحو     بينهما     حصل
اللسسه     صسسلى     قسسال     بلسسذته. ولهسسذا     ويلتسسذ     الخر،     بتألم

تسسسوادهم     فسسسي     المسسسؤمنين     وسأسسسلم: (مثسسسل     عليسسسه
منسسه     اشتكى     إذا     الجسد     مثل     وتعاطفهم     وتراحمهم

أحّمسسى)     بالسهر     الجسد     سأائر     له     تداعى     عضو )108(وال

المسسؤمنين،     يسسسر     مسسا     يسسسره     المسسؤمن     كسسان     ولهسسذا
يكسسن     لسسم     كذلك     يكن     لم     ومن     يسوؤهم،     ما     ويسوؤه

هسسو     المؤمنين: ليس     بين     الذي     التحاد     منهم. فهذا
حلسست     ول     الخسسر،     ذات     بعينهسسا     هسسي     أحدهما     ذات     أن

بالله     اليمان     في     واتحادهما     توافقهما     هو     بل     فيه،
ورسأسسوله،     اللسسه     محبسسة     ذلك: مثسسل     وشعب     ورسأوله،

ً     هذا     كان     فإذا     ورسأوله،     الله     يحب     ما     ومحبة معقول

ًا عشر خمسة في البخاري  رواه) (107 الضضدعاءا، هذا غير من موضع
ي الضدعاءا هذا بدون مواضع سبعة في ومسلم آخريضن موضضعين وف

).1279/1280( المسضضضافرين صضضضلة كتضضضاب المضضضذكور بالضضضدعاءا
واحضضد موضضضع وفضضي الضضدعاءا هضضذا بضضدون كثيرة مواضع في والنسائي

هذا بدون مواضع في داود ). وأبو1109( التطبيق كتاب في بالدعاءا
). وأحمضضد1148( الصضضلة كتاب واحد موضع في الدعاءا ومع الدعاءا

بنضضي مسضضند كتاب أربعة مواضع في وبالدعاءا دعاءا بدون مواضع في
. )2436/3026/3131/3360( هاشم

ي البخضاري  رواه) (108 ). ومسضلم5552( الدب كتضاب صضحيحه ف
مسضضند فضضي ). وأحمضضد4685/4686/4687( والصضضلة الضضبر كتضضاب

( الكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوفيين
17632/17648/17667/7690/17706/17720/18542( .
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ًا     كان     إذا     المؤمنين: فالعبد     بين تعسسالى     لربه     موافق
ونحسسو     عنسسه،     وينهسسى     بسسه     ويسسأمر     ويبغضه،     يحبه     فيما
ذات     تكسسون     عبسسده: كيسسف     مسسن     السسرب     يحبسسه     مما     ذلك

ّلة     أو     الخرى     هي     أحدهما الحضضافظ  قضضال)109(فيها؟     حا
( الحضضديث هضضذا عنضضد البخضضاري لصضضحيح شرحه في حجر ابن

تعضضالى: (كنضضت قضضوله إلضضى وصضضل طويضضل كلم ): بعد6502
فقضضال: واختلفهضضا، الروايضضات بضضه). أورد يسضضمع الذي سمعه

سأسسمعه     وعل     جل     البارئ     يكون     كيف     اسأتشكل     وقد(
إلى     وصل     أن     إلى     أوجه،     من     والجواب     الخ؟     وبصره
الطسسوفي: (اتفسسق     فقسسال: قسسال     الطسسوفي     قسسول

 وكنايسسة)110(مجاز     هذا     أن     بقولهم     يعتد     ممن     العلماء
ينسسزل     سأسسبحانه     كأنه     حتى     وتأييده     العبدة     نصرة     عن

بهسسا     يسسستعين     السستي     اللت     بمنزلسسة     عبده     من     نفسه
يبصسسر،     وبسسي     يسسسمع،     روايسسة: (فسسبي     في     وقع     لهذا
علضضى أنضضه زأعمضضوا قضضال: والتحضضاديون )111(يبطسسش)     وبي

فضضي جبريضضل بمحيضضءا واحتجضضوا العبضضد، الحضضق وأن حقيقتضضه،
بمظهضضر وظهر صورته خلع روحاني قالوا: فهو دحية، صورة
دحيضضة، صضضورة فضضي يظهضضر أن على أقدر قالوا: فالله البشر

الكلضضي الوجضضود صضضورة في يظهر أن على أقدر قالوا: فالله
ًا الظضضالمون يقضضول عما الله تعالى– البعضي أو ًا- علضضو كضضبير

(البضضديل ). وكتضضابي2/373/374( الفتضضاوى  انظضضر: مجمضضوع) (109
). تحضضت2/59/60/322والحسضضان) ( العضضدل لجماعضضة السضضلمي

سضضلف بفهضضم السضضنة إلضضى عضضودة حلولي، ياسين السلم (عبد عنوان
. شبهة) شبهة عنها والجواب الياسينيين (شبهات المة). وعنوان

كتضضابه فضضي القضضرآن فضضي المجضضازأ وجضضود القيم ابن  قلت: أنكر) (110
المجضازأ فيضضه أنكضضر الضذي كتضابه اسضضم أن المحرقضضة). مضع (الصواعق

وكضضذا آخضضر، مكضضان فضضي وأثبته حقيقة، صاعقة ليس كتابه لن مجازأ،
السضضنة وفضضي القرآن في وارد المجازأ أن والصحيح الشنقيطي، فعل

(السضضماءا كتضضابي فضضي هضضذا بينضضت وقضضد الصضضفات، آيضضات فضضي عضضدا ما
. حجر) ابن عند والصفات

ًا يذكرون ل المحدثون يفعل  هكذا) (111 أن بعد إل الحديث من حكم
أحمد: المام قال غريب يفسره الحديث غريب ألفاظه. لن يجمعوا

بعضضضه يفسضضر تفهمضضه: والحضضديث لضضم طرقضضه تجمضضع لضضم إذا (الحديث
ًا). وقال تجمضضع لضضم إذا المديني: (البضضاب بن علي البخاري شيخ بعض

الضضراوي). ( لخلق (الجضضامع فضضي خطضضؤه). كمضضا يتضضبين لضضم طرقضضه
).38الصضضلح) (ص: ابضضن المضضام عنضضد الحضضديث ). و(تصضضحيح2/212
المصضضحف مضضس بجضضوازأ الخضضائض كتابنضضا: (إعلم حاشضضية مضضن انتهضضى
. )44ص: والحائض للجنب

والجهاد التوحيد منبر
)66(



حوار هادئ مسسع السأسستاذ 
عبد السلما ياسأين

لعبضضده اللضضه توفيضضق والمعنضضى أمثضضال، الخطابي: (هذه وقال
فيها له المحبة وتيسير العضاءا بهذه يباشرها التي للعمال

الله يكره ما مواقعة من ويعصمه عليه، جوارحه يحفظ بأن
اللضضه نهى ما إلى النظر ومن بسمعه، اللهو إلى الصغاءا من

ومضضن بيضضده، لضضه يحضضل ل فيمضضا البطضضش ومضضن ببصضضره، عنضضه
ًا: (وقضضد الخطضضابي برجلضضه). وقضضال الباطل إلى السعي أيضضض
فضي والنجضضاح الضضدعاءا إجابضة سضضرعة عضضن بضذلك عضضبر يكضون

بهضضذه تكضضون إنمضضا كلهضضا النسضضان مساعي أن وذلك الطلب،
عضضن الزهضضد فضضي البيهقي المذكورة). قلت: وأسند الجوارح

معنضضاه: (كنضضت قضضال الطريضضق أئمضضة أحد الجيزي عثمان أبي
السضضماع، فضضي سضضمعه مضضن حوائجه قضاءا -الله- إلى أسرع
المشضضي، فضضي ورجلضضه اللمضضس، فضضي ويده النظر، في وعينه

مقضضام مضضن يضضذكرونه ما على الصوفية متأخري بعض وحمله
أن وهضضو وراءاهضضا، شضضيءا ل الضضتي الغايضضة وأنه والمحو، الفناءا
ًا يكون ًا لضضه، اللضضه بإقامة قائم ًا لضضه، اللضضه لمحبضضة محبضض نضضاظر

تقضضف أو باسضضم تنضضاطا بقية معه تبقى أن غير من له، بنظره
 ومضضن)112(بوصضضف) توصضضف أو بضضأمر، تتعلضضق أو رسضضم، على

غضضدا). مثضضل: (السضضلم كتبضضه فضضي ياسضضين السضضتاذ هضضؤلءا
/2/269والدولضضة). و(الحسضضان) ( الضضدعوة بيضضن و(السضضلم

معاويضضة جليضضل صضضحابي حضضق فضضي ياسضضين ). يقول276 إلى
معاويضضة     سيفب النقضية العملية عنه: (نستعرض الله رضي
زأاغ     التي     المحجة     أعيننا     أمام     لتنجلي     السيئة،     سنته     تبع     ومن

دينهضضضم، وانتقضضضاص رأيهضضضم، زائغضضضون... وتشضضضتتال     عنهضضضا
ًا الحكضضم فضضي الشضضرعي القويم المنهاج عن وانحرافهم ُبعضضر

ليعيضضد سضضيف يضضده وفضضي القبلضضي السضضتكبار ُتنقضضض... يضضأتي
يرثضضون جبضضابرة عبادة إلى الله عبادة من الحرار المؤتلفين

َهضضج معاويضضة سضضيف مضضع كضضان المتضضاع؟ يضضورث كمضضا الحكضضم َل
إن أقويضضاءا، مؤمنون معاوية أمام وسيادتها. وكان بالشريعة

كضضانوا فمضضا الخطضضر لهول البناءا أعلى من النقض عن سكتوا
ُعضضرا... فأسضضس سضضائر نقض عن ليسكتوا السضضيُف الملضضَك ال

وسضضلم عليضضه اللضضه صلى موته من سنة ثلثين والقهر... بعد
هضضذه. ومضضا صضضراحته لضضه ملك! تحَسب أول معاوية: أنا قال
اللضضه (كضضرم علضضي المضضام قال. قتل ما غير يقول أن له كان

)244/245/246/247 والديمقراطيضضة الشضضورى–وجهضضه) 
والديمقراطيضة) كتضضابه: (الشضورى فضي ياسضضين . يقضضول)113(

(54(ص: تجمسسع     أو     حسسزب     يعلسسن     أن     عنسسدنا     مانع     ل): 
العضضدل لجماعضضة السضضلمي (البضضديل كتضضابي من بلفظه  انتهى) (112

. بعدها ). وما2/60/61/62والحسان). (
رضضضي معاوية سيدنا حق في خطير كلم الكتاب هذا في  وله) (113

. إليه نعود ولعلنا عنه الله
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أسأسسراِدقات     يقيسسم     أن     عنسسدنا     مسسانع     ول     إلحادهمسسا،
يتعسسظ     ل     لغبسساوته     كسسان     إن     حظسسه     ليجسسرب     النتخابية

الفضلءا مع كتابه: (حوار في ياسين وقالالتاريخ).      بعبر
تعنسسي     ديمقراطيسسة     (كلمة):ضض 58الضضديمقراطيين) (ص:

إلسسى     والحتكسساما     الشسسعب     واختيسسار     الشسسعب     حكسسم
.)114(بغيره)     نرضى     ول     إليه     ندعو     أمر     وهذا     الشعب،

الديمقراطيسسة     ونكمسسلالصضضفحة: ( نفضضس فضضي ويقضضول
السأسستفتاء     قسسانون     بسسسن     الجرائيسسة     تجهيزاتهسسا

أو     الحكومسسة     فسسي     الثقسسة     تقلقلسست     كلمسسا     الشسسعبي

هضضي: (حاكميضضة الديمقراطيضضة أن السضضتاذ أيهضضا تعضضرفُّ  هضضل) (114
ًا؟ السضضلطات مصضضدر المضضة النسضضان). وأن وتضضأليه الجمضضاهير جميعضض

فالضضديمقراطيون للشضضعب، الشضضعب حكضضم الديمقراطيضضة فشضضرع
مصضضحفهم: (إن فضضي كمضضا فيقولضضون الله لشرع الستسلم يرفضون

وحق الزنا، حق للمجرمين تضمن للكثرية). الديمقراطية إل الحكم
أيهضضا الديمقراطيضضة صضضناع شضضهادة إلى اسمع السرقة، وحق اللواطا،
الحضضديث) الحكضضم كتضضابه: (نظضضم في ستيورات ميشيل يقول الستاذ

الفقسسسه     أن     علسسسى     يصسسسرون     الشسسسيوعيين   ): (إن459(ص:
والعلسسسوما     الفنسسسون     حريسسسة     علسسسى     القسسسائم     السسسديمقراطي

وإنهسسم     وفاسأسسد     خسسبيث     مسسذهب     إنمسسا     الشخصسسي     والسسسلوك
بإفسسساد     تسسسمح     الرأسأسسمالية     الديمقراطيسسة     بسسأن     يحتجسسون

والمسسسرحيات     الفلما     طريسسق     عن     شبابها     وخاصة     الشعب
ذلك     (إنكونسضضتان:  بنيضضامين  وقالوالفحشاء).     التفاهة     وبث

للسأسستبداد     المخيسسف     الطريسسق     فسسي     للسير     بنا     يقذف     المبدأ
أي     بسذاتها  المة-      سيادة     مبدأ  –      (ينزعبارنمي:  يقولالبرلماني)

ًا     تمثل     أنها     اعتبار     إلى المبسسدأ     هذا     والعدل... إن     الحق     دائم
ًا     مشسسروعة     تكسسون     السسسلطة     بأن     الدعاء     على     ينطوي نظسسر

المة     إرادة     عن     صادر     عمل     فكل     ذلك     على     وبناء     لمصدرها
ً     يعد ًا     عمل ًا     يعد     وأنه     والعدل،     الحق     لقواعد     مطابق فوق     إذ

إل     لسسبب     ل     الناحيسة،     هسسذه     مسن     والمناقشسسة     الشك     متأول
المضضة-     سضضيادة  –     المبسسدأ     فهسسذا     المسسة،     إرادة     عسسن     صسسادر     لنسسه

فهسسو     ولسسذلك     الخطسسأ     من     العصمة     صفة     الشعب     إلى     ينسب
بالسسسلطة     السأسستئثار     بممثليسسه) إلسسى     (أو     بالشسسعب     يسسؤدي

إرادة     كسسانت     طالمسا     إنسسه     إذ     السأسستبداد     أي: إلسسى     المطلقسسة،
من     صادرة     لكونها     إل     لشيء     ل     مشروعة     إرادة     تعد     الشعب
ًا     يستطيع     الشعب     فإن     الشعب أن  القانونيضضة-      الناحيضضة     مضضن  –     إذ

ًا     وهو     شيء،     كل     يفعل يأتي     أن     إلى     حاجة     غأير     في     يغدو     إذ
سأسسيادة     نظرية     إندوجي: ( وقالويريد).      يعمل     لما     بمبررات
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معيسسسن. عسسسددا     موضسسسوع     فسسسي     الراء     تضسسساربت
.وحكسسم)     وذكسساء     ضسسائل     مسسن     لهسسا     مسسا     للديمقراطيسسة

ًا انحضرافُّ الهضادئ الحضوار هضضذا في عالجنا أقول: لقد وأخير
ًا يعد لم فكر هضضو مضضا بقضضدر ياسضضين السضضتاذ بشضضخص مرتبط

وحاولنضضا السذج، الحماسيين الشباب من بمجموعة مرتبط
وحاورنضضا ومنهاجهم، وتوجهاتهم وأفكارهم عقيدتهم تصحيح
نتعرض ولم ياسين، الستاذ كتب في المرقوم الشاذ الفكر

أو القضضدح أو الشضضتم أو بالسضضب ياسضضين السضضتاذ لشضضخص
ومضضع بضضل والجماعضضة، السضضنة أهضضل مع هو يفعل كما التجريح

ل وعدل، (بعلم الحوار يكون أن حاولت وقد الصحابة بعض
كل أهدر ل أن  وحاولت)115(البدع) أهل كحال وظلم، بجهل

جسسديرة     تصبح     كنت     فإنها     مصطنعة،     نظرية     أنها     رغأم     المة
الوقسسائع     أو     للحقسسائق     مفسسسرة     كسسانت     أنهسسا     لسسو     بالتأييسسد

العمليسسة     نتائجهسسا     أن     ولسسو     الحسسديث     العصسسر     فسسي     السياسأية
 وتقضضولنتوقسسع)     مسسا     عكسسس     كسسان     الواقسسع     ولكنسسا     طيبة     كانت

فالتشريعاتستشيجفسضضضكا: ( غيانة بوجينا البولونية المستشرقة
ثابتة     ليست     الديمقراطية     المجامع     عن     الصادرة     النسانية

المنسع     أو     المطلقسة     الباحسة     صسفة     نصوصها     في     تحمل     ول
ًا     المطلسسق، والواجبسسات     بسسالحقوق     يتعلسسق        فيمسسا     وخصوصسس

مبنيسسة     أنهسسا     إل     ذلسسك     ومسسا     الشخصية،     والمسؤولية     الفردية
حسسسسب     وتتحسسسولن     تتبسسسدلن     والحاجسسسة     المصسسسلحة     علسسسى

تاريسسخ     فسسي     المسسستغرب     غأيسسر     ومسسن     والحسسوال     الظسسروف
بعسسض     فسسي     أولهسسا     آخرهسسا     يناقض     أن     النسانية     التشريعات

والمحظسسور     مسسستحب     إلسسى     المكروه     يتقلب     وأن     تفاصيلها
شضضاهد شضضهد أستاذ يا  انظرعادي)     إلى     والمستهجن     مباح     إلى
علمضضاءا كبضضار أحضضد العضضداءا. يقضضول بضضه شضضهد مضضا أهلهضضا. والحضضق مضضن

التشضضريع كتضضابه: (خصضضائص فضضي الضضدريني فتحي الشرعية السياسة
النظسسم     (إن):ضضض 370والحكضضضم) (ص: السياسضضضة فضضضي السضضضلمي

ً     الغربية     الديمقراطية ًا     إل     جوهرهسسا     فسسي     ليسسس     مثل تعسسبير
أصضضلها- فضضي–     الديمقراطيسسة     أن     ومعلسسوما     السياسأسسة     تلك     عن

انظضضر: (الدمغضضة . الخ. وللزيادةالتجاه)     عنصرية     النزعة     فردية
).22/23/24/25الديمقراطيضضضة) .(ص: عقيضضضدة لنسضضضف القويضضضة

).124 / إلى100التوحيد) (ص: معالم في السديد وكتابي: (القول
ابضضن السضضلم ). لشيخ4/337النبوية) ( السنة  انظر: (منهاج) (115

ًا والجرام). فكان الول: (الجهل كتابي تيمية. أما لصضضحاب انتصضضار
نغيضر أن قررنضا وقضضد السنة ولهل وسلم عليه الله صلى الله رسول

الحضضق إلضضى رجضضوعه قصضضدنا لن المخضضالف مضضع الكتابة في السلوب
ًا إل. ولست ليس . الخطأ من معصوم
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الرجضضل يكضضون وقلت: قد به، الظن حسن وقدمت حسناته،
التوابضضون) الخطضضائين (وخيضضر وأخطضضأ الحق طلب في اجتهد

كضضل نضضدفن أن ينبغضضي فل الخطضضأ، مضضن يسضضلم أحضضد  فل)116(
لضضم قلضضتين بلضضغ إذا (والمضضاءا فيضضه وقضضع لخطضضأ المرءا محاسن

وهضضود، العضضرافُّ، سضضورة في تعالى  قال)117(الخبث) يحمل
ُهْموالشعراءا: ( َياءا َأْش ّناَس  ْا ال ْبَخُسو َت فضضي تكلضضم ) فمضضنَولَ 

ْاالله: ( قول خالف فقد وجور، بظلم أخيه ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

َنآُن ُكضضْم َشضض ّن ِرَم َيْج َولَ  ِقْسضضِط  ْل ِبا َداءا  َه ِه ُشضض ّلضض ِل ّواِميَن  َقضض ْا  ُنو ُكو
ّلضضَه ْا ال ُقضضو ّت َوا َوى  ْقضض ّت ِلل ْقَرُب  َأ َو  ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا ا ُلو ِد ْع َت َألّ  َلى  َع ٍم  ْو َق

ُلوَن ْعَم َت ِبَما  ٌءْر  ِبي ّلَه َخ علضضم  بغيضضر أخيه في تكلم ). ومنِإّن ال
ِإّنتعالى: ( قوله خلف فقد ٌءْم  ْلضض ِه ِع ِبضض َلضضَك  ْيَس  َل ْقُف َما  َت ًَولَ  ُؤول ْنضضُه َمْسضض َع َكضضاَن  ِئَك  ُأولضضض ُكضضّل  َد  َؤا ُفضض ْل َوا َبَصَر  ْل َوا َع  ).الّسْم

ًا المضضة يزيضضد علضضم بضضدون النضضاس فضضي فضضالكلم ً تفرقضض وتكتل
ًا ًا وبغضضاءا وشضحناءا وتشرذم ًا وحسضد ل وبغيض هضو: سضبب ب

التنضضازأل بهضضذا أعني ول وقوته، الصف وحدة وذهاب الفشل
حال لن والمبتدعة، المنكر عن السكوت ول التصحيح، عن

الناقضضد أن عنيتضضه والذي بها، إل يصلح ل والمسلمين السلم
النقد في والجماعة السنة أهل (منهاج على يكون أن ينبغي

ًا الكلم يكون وأن الخرين)، على والحكم (وزأن إلى مفتقر
فضضي     ذلضضك     علضضى     كضضثيرة     أمثلضضة     وهنضضاك )118(والضضورع) بالعضضدل

فضضي سضضعيد بضضن الوارث عبد عن الذهبي قال(السير) منها: 
ًا ): (وكضضان8/301 (السير ًا، عالمضض الضضدين أهضضل ومضضن مجضضود
هشضضام: بضضن الحكم عن . وقالمبتدع)     قدري أنه إل والورع،
وكضضان ومتمرديهضضم، وفسضضاقهم، الملضضوك جبضضابرة من (وكان
ًا ًا،     فارس ًا     شضضجاع ًا تملضضك وظلضضم، وعتضضو دهضضاءا   ذا     فاتكضض سضضبع

وإن الواقضضدي: (والواقضضدي ). وعضضن8/254- سنة وعشرين
- القضضدر     كضضبير     اللسضضان     صضضادق     فهضضو     ،ضعفه في نزاع ل كان

القضضرآن خلضضق فتنضضة تبنضضى الضضذي المضضأمون ). وعضضن7/142
بنضي رجضال مضن بضذلك: (وكضان السضنة أهضل علماءا وامتحن

( ). والترمضضذي3/198( مسضضنده فضضي أحمضضد المضضام  رواه) (116
فضضي اللبضضاني الشضضيخ ). وصضضححه2/1420( ماجضضة ). وابضضن4/659

الجضضامع) (صضضحيح ماجة) وفي ابن الترمذي) (وسنن (سنن صحيحي
. )4515(برقم: 

(الرواءا) ( اللضه- فضي رحمضه– اللبضاني صضضححه حضضديث  وهذا) (117
).737/738(مسضضنده) ( (سضضننه) أو فضضي الضضدارمي ). أخرجضضه1/60

القيم ابن وتحليله دراسته في أفاض ). وقد1/21/22( والدارقطني
المعبضضضود) ( (عضضضون انظضضضر داود، أبضضضي سضضضنن علضضضى تعليقضضضه فضضضي

1/106/125( .
. )8/448النبلءا) ( أعلم  انظر: (سير) (118
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